Modificació tram addicional de recerca en aplicació de la sentència 40/2017

Acord núm.2017/05/38 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació
del tram addicional de recerca en aplicació de la sentència 40/2017.

•

Document pendent aprovació, si escau, pel Ple de Consell Social

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Personal i
Acció Social del 10/10/2017.

Vicerectorat de Personal Docent i Investigació
Barcelona, 24 d’octubre de 2017

MODIFICACIÓ TRAM ADDICIONAL DE RECERCA EN APLICACIÓ DE LA
SENTÈNCIA 40/2017

Antecedents
El professor Francesc Soriguera Martí va sol·licitar l’avaluació de la seva activitat de
recerca a AQU Catalunya al 2014 com a professor lector interí. Com a conseqüència
de la seva vinculació d’interinitat, AQU Catalunya va desestimar la seva sol·licitud.
El professor Soriguera va tornar a sol·licitar l’avaluació de la seva activitat de recerca a
AQU Catalunya en la convocatòria 2016 com a professor lector (no interí) respecte el
període 2007-2012. El resultat de l’avaluació va ser favorable amb efectes econòmics
de l’01/01/2016.
En aplicació de la sentència 40/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Barcelona, en la què es reconeix al professorat interí el dret a ser avaluat de la seva
activitat investigadora i l’obligació d’AQU Catalunya d’avaluar aquesta activitat, el
professor Soriguera va demanar la retroacció de la seva avaluació, i va sol·licitar
l’avaluació de la seva activitat de recerca respecte un nou període, 2005-2010.
Proposta de resolució
D’acord amb la comunicació rebuda per part d’AQU Catalunya s’ha de canviar el tram
reconegut al professor Soriguera (2007-2012), concedit en la 1a. convocatòria AAI
contractat 2016, pel nou tram avaluat positivament 2005-2010. Els efectes econòmics
del tram 2005-2010, d’acord amb la Sentència, han de ser amb efectes econòmics de
l’01/01/2014 en la categoria de professorat lector.
Efectes econòmics del reconeixement del complement addicional de recerca:
Número
trams
1

Categoria
Professor Lector

Primer
any tram

Darrer
any tram

Inici efectes
econòmics

Import
anual 2014

Import
anual 2015

Import
anual 2016

Import
anual 2017

2005

2010

1 de gener de 2014

1.466,16

1.466,16

1.480,92

1.495,80

TOTAL

5.909,04

Efectes econòmics del reconeixement del complement per mèrits de recerca:
Número
trams
1

Categoria
Professor Lector

Primer
any tram

Darrer
any tram

Inici efectes
econòmics

Import
anual 2014

Import
anual 2015

Import
anual 2016

Import
anual 2017

2005

2010

1 de gener de 2014

1.432,56

1.432,56

1.447,08

1.461,60

TOTAL

5.773,80

Per tot això, el Consell de Govern ACORDA
1. Aprovar la proposta de modificació del tram addicional de recerca del professor
Francesc Soriguera Martí, d’acord amb les dades anteriorment indicades, i
traslladar aquest acord al Consell Social per tal que aprovi, si escau,
l’assignació individual del complement esmentat, d’acord amb l’article 72 de la
Llei d’Universitats de Catalunya.
2. Aprovar la modificació del corresponent tram del complement per mèrits de
recerca (complement bàsic de recerca) al professor Soriguera d’acord amb les
dades anteriorment indicades.
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