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terposat pel centre docent privat Sagrada Famí-
lia, de Barcelona, amb codi 08007494, contra la
Resolució EDU/1629/2006, de 22 de maig, per
la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDC/
639/2006, de 14 de març.

En conseqüència, es modifica el concert edu-
catiu d’aquest centre, en el sentit d’atorgar una
unitat més de primer curs d’educació primària
per al curs 2006/2007.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 17 de novembre de 2006

JOAN MANUEL DEL POZO I ÀLVAREZ

Conseller d’Educació i Universitats

(06.317.023)

RESOLUCIÓ
EDU/3792/2006, de 21 de novembre, per la qual
es disposa el trasllat de domicili del col·legi d’edu-
cació infantil i primària les Fonts, de Gelida.

El col·legi d’educació infantil i primària Les
Fonts, de Gelida, amb codi de centre 08062754,
ha estat ubicat provisionalment a l’edifici situ-
at al passeig de la Circumval·lació, s/n, de Gelida
(Alt Penedès).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions del
nou edifici expressament adequat a la finalitat
docent, d’acord amb els informes emesos pels
serveis territorials d’educació i universitats cor-
responents,

RESOLC:

—1 Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària les Fonts, de Gelida, amb codi de centre
08062754, al c. Enric Prat de la Riba, 9, de Gelida
(Alt Penedès), amb efectes acadèmics i admi-
nistratius des de l’inici del curs escolar 2006-2007.

—2 El Serveis Territorials d’Educació i Uni-
versitats a Barcelona II (comarques) prendran
les mesures necessàries per a l’execució del que
disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de novembre de 2006

MONTSERRAT CASAS VILALTA

Directora general de Centres Educatius

(06.310.060)

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
EDU/3781/2006, de 24 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’obertura de la convocatò-
ria extraordinària, es fixen el procediment i els ter-
minis de presentació de les sol·licituds d’avalu-
ació de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador funcionari i contractat de
les universitats públiques catalanes per a perío-
des que hagin finalitzat com a màxim el 31 de de-
sembre de 2005.

Atès que en data 21 de novembre de 2006 la
Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya va aprovar l’obertura de la convoca-
tòria extraordinària i va fixar el procediment i
els terminis de presentació de les sol·licituds
d’avaluació de l’activitat investigadora del per-
sonal docent i investigador funcionari i contrac-
tat de les universitats públiques catalanes per a
períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31
de desembre de 2005, d’acord amb els articles
72 i 140.2.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya i els articles 55 i 69
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord
número 3, de 21 de novembre de 2006, de la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’obre
la convocatòria extraordinària, es fixa el procedi-
ment i els terminis de presentació de les sol·licituds
d’avaluació de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques catalanes per a períodes que
hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre
de 2005, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 3 de la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca, de 21 de novembre de 2006, pel qual s’obre
la convocatòria extraordinària, es fixa el proce-
diment i els terminis de presentació de les sol·-
licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del
personal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catalanes per
a períodes que hagin finalitzat com a màxim el
31 de desembre de 2005, d’acord amb la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, disposa
que la Generalitat de Catalunya pot establir, per
al personal docent i investigador funcionari i
contractat, retribucions addicionals per mèrits
individuals de docència, recerca i gestió, que s’as-
signen per mitjà del consell social a proposta del
consell de govern, amb la valoració prèvia dels
mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya;

Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
estableix que correspon a AQU Catalunya l’ava-
luació de l’activitat desenvolupada pels inves-
tigadors, i la valoració dels mèrits individuals de
recerca del personal docent i investigador, fun-
cionari i contractat, per a l’assignació de com-
plements retributius, d’acord amb els articles 55
i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats;

Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, esta-
bleix que l’avaluació de l’activitat desenvolupa-
da pels investigadors i la valoració dels mèrits
individuals de recerca del personal docent i in-
vestigador és funció de la Comissió d’Avalua-
ció de la Recerca de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya;

Atès el que estableix l’article 148.2 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya i atès allò que disposa l’acord subscrit per
AQU Catalunya i la Comissió Nacional d’Ava-
luació de l’Activitat Investigadora (d’ara enda-
vant, CNEAI), signat el dia 3 de novembre de
2006, AQU Catalunya reconeix les avaluacions
realitzades per la CNEAI de l’activitat investi-
gadora del professorat universitari que l’hagi
sol·licitat;

Atès que, tal com disposa l’article 148.1 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, les comissions avaluadores de l’A-
gència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya actuen amb independència, la
Comissió d’Avaluació de la Recerca és compe-
tent per aprovar el procediment per a l’avalu-
ació de l’activitat investigadora, d’acord amb
l’article 17 del Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya.

D’acord amb la disposició transitòria primera
del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les retribucions addicionals del
personal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques de Cata-
lunya;

És per això que la Comissió d’Avaluació de
la Recerca

ACORDA:

—1 Obrir la convocatòria extraordinària
d’avaluació de l’activitat investigadora del per-
sonal docent i investigador, funcionari i contrac-
tat, de les universitats públiques catalanes per
a períodes que hagin finalitzat com a màxim el
31 de desembre de 2005.

—2 Aprovar el procediment i els terminis de
presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’ac-
tivitat investigadora del personal docent i inves-
tigador funcionari i contractat de les universi-
tats públiques catalanes.

—3 Les sol·licituds es poden presentar via tele-
màtica a través del portal Serveis i Tràmits de la
Generalitat de Catalunya (http://www.cat365.net)
o en suport paper.

—4 Que el president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
doni publicitat d’aquest Acord al DOGC, i en
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garanteixi la seva difusió com a mínim en català
i castellà al web d’AQU Catalunya.

ANNEX

Procediment per a l’avaluació de l’activitat inves-
tigadora del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat, d’acord amb la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, per
a l’assignació de complements retributius addi-
cionals per a períodes que hagin finalitzat com
a màxim el 31 de desembre de 2005.

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el pro-

cediment per a l’avaluació dels mèrits individuals
de l’activitat investigadora desenvolupada pel
personal docent i investigador funcionari i con-
tractat de les universitats públiques catalanes per
a períodes que hagin finalitzat com a màxim el
31 de desembre de 2005 i obrir la convocatòria
per a la presentació de sol·licituds.

—2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret 405/

2006, de 24 d’octubre, podran sol·licitar l’ava-
luació de l’activitat investigadora per a l’assig-
nació de complements retributius addicionals:

a) el personal docent i investigador funcio-
nari de carrera integrats en algun dels següents
cossos docents universitaris: catedràtic/a d’uni-
versitat, professorat titular d’universitat, cate-
dràtic/a d’escola universitària i professorat titular
d’escola universitària;

b) les persones contractades a les universi-
tats públiques catalanes en alguna de les cate-
gories de professorat següents: catedràtic/a,
professorat agregat, professorat col·laborador
permanent que estigui en possessió del títol de
doctor, professorat lector.

2.2 Les persones que es trobin en situació
de comissió de serveis o serveis especials podran
sotmetre a avaluació la seva activitat investiga-
dora, tot i que els drets econòmics no es retri-
buiran fins el moment de la seva reincorpora-
ció a la universitat en règim de dedicació a temps
complet.

2.3 El règim de dedicació ha de ser a temps
complet.

2.4 A aquesta convocatòria només s’hi po-
dran acollir les persones per a les quals l’accés
a la categoria que dóna dret a sol·licitar les re-
tribucions addicionals s’hagi produït abans del
31 de desembre de 2005. Els efectes econòmics
corresponents seran des de l’1 de gener de 2006.

—3 Documentació i formalització de les sol·-
licituds

3.1 Les sol·licituds es poden presentar en
suport paper o telemàticament a través del por-
tal Serveis i Tràmits de la Generalitat de Cata-
lunya. Independentment de la via emprada els
sol·licitants hauran de presentar, en cadascun
dels casos que s’exposen, la següent documen-
tació:

3.1.1 El personal docent i investigador fun-
cionari que hagi sol·licitat l’avaluació de la seva
activitat investigadora a la CNEAI:

3.1.1.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degu-

dament complimentat i signat.
b) Còpia del document acreditatiu de la iden-

titat de la persona.
c) Còpia del resultat de l’avaluació o avalu-

acions obtingudes de la seva activitat investiga-

dora per part de la CNEAI que corresponguin
als períodes d’avaluació sol·licitats a l’Agència.

3.1.1.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al portal

Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
b) Emplenar degudament la sol·licitud
c) Còpia del resultat de l’avaluació o avalu-

acions obtingudes de la seva activitat investiga-
dora per part de la CNEAI que corresponguin
als períodes d’avaluació sol·licitats a l’Agència,
en format pdf.

3.1.2 El personal docent i investigador con-
tractat esmentat en el punt 2.b i el personal
docent i investigador funcionari que no hagi sol·-
licitat l’avaluació de la seva activitat investiga-
dora a la CNEAI:

3.1.2.1 En la presentació en suport paper:
a) L’imprès de sol·licitud per duplicat degu-

dament complimentat i signat.
b) Còpia del document acreditatiu de la iden-

titat de la persona
c) El curriculum vitae normalitzat abreujat

signat, en suport paper per triplicat i també en
suport electrònic, en què el sol·licitant farà cons-
tar, per al període de sis anys sotmès a avalua-
ció les aportacions que consideri més rellevants
fins a un màxim de cinc.

S’entendrà per aportació qualsevol unitat
classificable en algun dels criteris d’avaluació a
què fa referència l’apartat 7. A les cites de to-
tes les aportacions s’haurà de fer constar les
dades necessàries per a la seva localització i
identificació.

Cada aportació anirà acompanyada d’un breu
resum, d’un màxim de 150 paraules, que contin-
gui els objectius i resultats més rellevants de la
investigació. Es podran substituir els resums in-
dividuals per un de sol que faci referència a totes
les contribucions.

S’hauran d’aportar els indicis de qualitat de
la recerca a què fa referència l’article 7.4 de l’Or-
dre de 2 de desembre de 1994, publicada en el
BOE de 3 de desembre de 1994.

En el cas que les aportacions siguin fruit
d’una obra col·lectiva, cadascun dels autors
podrà incorporar la investigació esmentada en
el seu currículum, fent constar en els correspo-
nents resums la contribució personal al treball
col·lectiu.

Quan l’aportació sigui una patent s’haurà
d’incorporar l’informe corresponent a l’estat de
la tècnica.

d) Curriculum vitae normalitzat complet,
signat, en format paper per triplicat i també en
format electrònic.

e) Full de serveis actualitzat del període que
sol·liciti l’avaluació en què consti el règim de de-
dicació del sol·licitant en aquell període.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en un
centre que no figura en el full de serveis s’hau-
rà d’adjuntar una còpia dels contractes, nome-
naments, credencials de becari o documents
similars.

3.1.2.2 En la presentació telemàtica:
a) Caldrà registrar-se prèviament al portal

Serveis i Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
b) Emplenar degudament la sol·licitud.
c) El curriculum vitae normalitzat abreujat

en format pdf amb les mateixes consideracions
exposades en el punt 3.1.2.1.c).

d) Curriculum vitae normalitzat complet en
format pdf.

e) Full de serveis actualitzat del període que
sol·liciti l’avaluació en què consti el règim de de-

dicació del sol·licitant en aquell període en for-
mat pdf.

f) Si la investigació s’ha dut a terme en un
centre que no figura en el full de serveis s’hau-
rà d’adjuntar una còpia dels contractes, nome-
naments, credencials de becari o documents
similars en format pdf.

g) La documentació requerida en el punt
3.1.2.2.c) diferent del curriculum vitae abreujat
s’haurà d’annexar com a documentació adjunta
a l’igual que la documentació requerida en el
punt 3.1.2.2.f).

3.2 Els impresos de sol·licitud es poden ob-
tenir al web http://www.aqucatalunya.cat, a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta,
08003 Barcelona) i al Departament d’Universi-
tats i Educació de la Generalitat de Catalunya
(Via Laietana 33, 6a planta, 08003 Barcelona) així
com a través del portal Serveis i Tràmits de la Ge-
neralitat de Catalunya (http://www.cat365.net) a
l’apartat d’educació i formació.

3.3 En la sol·licitud, cal formular-hi una
declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació apor-
tada per la persona sol·licitant, que s’hi ha de
detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que
la manca de veracitat de la informació o docu-
mentació necessària per a l’emissió de l’acredi-
tació de recerca comporta la seva invalidesa a
tots els efectes.

3.4 L’Agència demanarà a les persones in-
teressades que esmenin o completin la sol·licitud
i/o la documentació quan no s’hagi presentat o
quan sigui incompleta. En cas que la persona in-
teressada no aporti la informació i/o la documen-
tació sol·licitada, en un termini de 10 dies des de
la seva notificació, s’entendrà que desisteix de
la seva sol·licitud.

3.5 Les persones interessades poden sol·-
licitar informació a l’adreça de correu electrò-
nic professorat@aqucatalunya.org.

—4 Convocatòria
Exclusivament per als períodes que hagin

finalitzat com a màxim el 31 de desembre de
2005 s’estableix la convocatòria següent:

1. Per al personal docent i investigador con-
tractat i funcionari del 8 de gener de 2007 al 26
de gener de 2007, ambdós inclosos.

—5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat

investigadora es notificarà en un termini màxim
de sis mesos a comptar des de l’obertura de la
convocatòria esmentada.

5.2 Les persones interessades podran obtenir
informació de l’estat de la seva sol·licitud a tra-
vés del portal Serveis i Tràmits de la Genera-
litat de Catalunya, a l’adreça electrònica pro-
fessorat@aqucatalunya.org, al telèfon 93.268.89.50
o a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

—6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Recer-

ca desenvolupa la seva activitat mitjançant co-
missions específiques, constituïdes en els dife-
rents àmbits del coneixement d’acord amb el
que estableix l’article 147.1 de la Llei d’univer-
sitats de Catalunya.

6.2 Serà la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca i les seves comissions específiques les que
assignaran les sol·licituds als diferents àmbits.
Els àmbits de coneixement són els següents:
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humanitats; ciències socials; ciències; ciències de
la vida; ciències mèdiques i de la salut i enginye-
ria i arquitectura.

6.3 El resultat de l’avaluació de l’activitat
investigadora l’acorda la comissió específica que
correspongui. Els acords, que no exhaureixen
la via administrativa, poden ser objecte de re-
curs d’alçada davant el/la president/a de la Co-
missió d’Avaluació de la Recerca en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva no-
tificació, de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 29 dels Estatuts de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya. La
resolució que resolgui el recurs d’alçada exhau-
reix la via administrativa.

6.4 L’avaluació de l’activitat investigadora
està gravada amb una taxa per l’import fixat a la
normativa vigent. El pagament de la taxa es pot
fer efectiu mitjançant targeta de crèdit o carta de
pagament a través del portal Serveis i Tràmits de
la Generalitat de Catalunya o per transferència
bancària en un termini de 10 dies des de la pre-
sentació de la sol·licitud al número de compte
següent: 2013-0500-17-0213546947 (codi Swift:
CESCESBBXXX, codi IBAN: ES61 2013 0500
1702 1354 6947).

—7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investiga-

dora del personal docent i investigador funci-
onari i contractat en les universitats públiques
catalanes es valoraran els mèrits i l’experièn-
cia investigadora d’acord amb els criteris pu-
blicats per la Comissió d’Avaluació de la Re-
cerca al DOGC (Resolució EDU/3752/2006,
DOGC núm. 4769, de 27.11.2006) i que tam-
bé es poden consultar a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat).

7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya ha subscrit un acord,
el dia 3 de novembre de 2006, amb la CNEAI
pel qual AQU Catalunya reconeix les avalua-
cions realitzades per la CNEAI de l’activitat
investigadora del professorat universitari que
l’hagi sol·licitat.

—8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram ava-

luable es procedirà de la manera següent:
a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’inves-

tigació.
b) Per anys s’entenen anys naturals complets

(de l’1 de gener al 31 de desembre); únicament
les fraccions anuals iguals o superiors a vuit
mesos es computaran com a any natural.

c) Els anys que componen un tram poden, o
no, ser consecutius, excepte en el supòsit d’ava-
luació única a la qual es refereix l’apartat se-
güent; en aquest darrer cas han de ser necessà-
riament consecutius.

8.2 Les persones interessades que sol·licitin
l’avaluació per primera vegada podran demanar
a la Comissió d’Avaluació de la Recerca l’avalu-
ació única de l’activitat investigadora desenvo-
lupada fins al 31 de desembre de 2001 per al per-
sonal docent i investigador funcionari, i fins al 31
de desembre de 2002 per al personal docent i
investigador contractat. En aquest supòsit, la cor-
responent sol·licitud d’avaluació de l’activitat
investigadora haurà d’incloure tots els serveis
prestats fins a les dates indicades anteriorment
que la persona interessada desitgi sotmetre a ava-
luació. Els trams complets no sotmesos a aquesta
avaluació única per la persona interessada no
podran ser objecte d’avaluacions posteriors.

A l’efecte de l’avaluació única esmentada, la
Comissió d’Avaluació de la Recerca avaluarà
conjuntament tota l’activitat investigadora pre-
sentada i determinarà els trams que procedei-
xin respectant els criteris establerts en aquesta
Resolució.

8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella a
la qual es refereix l’apartat 8.2, les persones in-
teressades podran incorporar i sotmetre a ava-
luació, independentment, el tram que pogués
resultar d’acumular la resta d’activitat inves-
tigadora anterior al 31 de desembre de 2001 (per-
sonal docent i investigador funcionari) o al 31
de desembre de 2002 (personal docent i inves-
tigador contractat) i la realitzada amb posteri-
oritat en anys naturals complets. En tot cas,
aquesta resta ha d’estar necessàriament referida
a períodes inferiors a sis anys i posteriors al fi-
nal de l’últim tram inclòs en l’avaluació única,
i el període sotmès ha de finalitzar com a mà-
xim el 31 de desembre de 2005.

8.4 Correspon a cada sol·licitant determinar,
en la primera sol·licitud d’avaluació que formuli,
l’any a partir del qual sol·licita l’avaluació de
l’activitat investigadora. Determinada aquesta
data per la persona interessada, l’activitat rea-
litzada amb anterioritat no podrà ser al·legada
ni tinguda en compte, qualsevol que sigui la seva
dimensió temporal, a l’efecte d’avaluacions fu-
tures.

8.5 El període comprès entre dos trams
sotmesos a avaluació i respecte del qual la per-
sona interessada no hagi presentat sol·licitud no
podrà ser al·legat ni tingut en compte, qualse-
vol que sigui la seva dimensió temporal, a l’efec-
te d’avaluacions posteriors.

8.6 En el cas que el tram d’investigació sol·-
licitat s’hagi format amb anys no consecutius,
seran aplicades les previsions de l’apartat ante-
rior per a aquells períodes respecte dels quals
la persona interessada no hagi presentat sol·-
licitud.

8.7 En la sol·licitud d’avaluació única a què
es refereix l’apartat 8.2 les persones interessa-
des podran incloure els mèrits de recerca de tota
la seva trajectòria acadèmica i/o de recerca. Els
efectes econòmics dels trams reconeguts depen-
dran d’allò que disposi la normativa vigent.

8.8 En el cas d’avaluació desfavorable, la
persona sol·licitant podrà presentar en anys
posteriors una nova sol·licitud d’avaluació, en
què podrà incloure fins a cinc dels sis anys ava-
luats negativament, i almenys un any haurà de
ser posterior al darrer any del període avaluat
negativament.

8.9 En el cas del personal docent i investi-
gador funcionari que hagi sotmès la seva acti-
vitat investigadora a l’avaluació de la CNEAI
i que també la sotmeti a l’avaluació d’AQU
Catalunya per a l’obtenció dels complements
addicionals de recerca, haurà de fer coincidir els
períodes temporals d’aquests trams amb els
períodes corresponents avaluats per la CNEAI.

—9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat

investigadora es notificarà a través de qualse-
vol mitjà legal que permeti tenir constància de
la seva recepció per part de la persona sol·li-
citant.

9.2 La notificació es podrà practicar utilit-
zant mitjans telemàtics d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-

cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sempre que les persones interessades
hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent
o hagin consentit expressament la seva utilitza-
ció.

—10 Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter perso-

nal que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions, la Comissió d’Avaluació de la Recerca i
les comissions específiques corresponents vet-
llaran pel ple respecte dels drets de les persones
interessades i per l’estricte compliment de les
obligacions que imposa la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

Les dades de caràcter personal que s’han de
facilitar per a l’avaluació de l’activitat investi-
gadora del personal docent i investigador con-
tractat de les universitats públiques catalanes,
així com el resultat d’aquestes, s’inclouran en el
fitxer automatitzat de gestió de l’avaluació de
l’activitat investigadora. AQU Catalunya podrà
cedir totalment o parcialment les dades dels
sol·licitants i els resultats obtinguts a les univer-
sitats, al departament competent en matèria
d’universitats i a altres institucions públiques per
tal d’agilitzar els processos de retribució dels
complements addicionals per mèrits de recerca
del personal docent i investigador funcionari i
contractat.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte
de les seves dades, els drets reconeguts per la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i par-
ticularment, els drets d’accés, rectificació o
cancel·lació de dades i oposició, si resultés per-
tinent, així com el de revocació del consentiment
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exer-
cir la persona sol·licitant mitjançant sol·licitud
escrita i signada dirigida a AQU Catalunya.

(06.325.024)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

ORDRE
SLT/558/2006, de 20 de novembre, per la qual la
unitat operativa de l’Institut Català de la Salut
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la Sida
de Catalunya (CEESCAT) s’integra a l’empre-
sa pública Institut Català d’Oncologia, adscrita
al Servei Català de la Salut, i passa a denominar-
se Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les
Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Cata-
lunya (CEEISCAT).

La disposició addicional única del Decret 365/
1994, de 23 de desembre, de modificació del
Decret 68/1987, de 20 de febrer, de reestructu-
ració del Programa per a la prevenció i el con-
trol de la sida, i en general, de les infeccions
provocades pel VIH (DOGC núm. 2011, de
13.2.1995), atribuí les funcions de caràcter tèc-
nic relacionades amb la vigilància epidemiolò-
gica de la infecció per VIH i la sida, els criteris
d’actuació tecnicosanitària i, en general, l’estudi
de l’epidèmia pel VIH i processos relacionats,
així com el suport en el disseny i l’avaluació de
projectes tècnics, a l’òrgan tècnic que a aquests
efectes s’havia de crear, en el si de l’Institut
Català de la Salut, pel conseller de Salut.

En compliment d’aquesta previsió, per Ordre
de 28 de juny de 1995 (DOGC núm. 2080, de
26.7.1995) es creà la unitat operativa de l’Institut
Català de la Salut Centre d’Estudis Epidemio-
lògics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT),
adscrit a l’Hospital Universitari Germans Tri-
as i Pujol de Badalona, amb l’objectiu d’actuar
com a òrgan tècnic de referència i suport al De-
partament de Salut en les funcions especifica-
des en la disposició addicional única del Decret
365/1994, precitat.

Posteriorment, mitjançant el Decret 445/
2004, de 30 de novembre, pel qual es modifi-
ca el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel
qual s’estableixen els procediments de notifica-
ció de malalties de declaració obligatòria i brots
epidèmics al Departament de Salut (DOGC
núm. 4273, de 2.12.2004), el CEESCAT passà a
concentrar la informació epidemiològica rela-
tiva a les infeccions de transmissió sexual.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat,
per Acord de 7 de febrer de 1995, fet públic per
Resolució del conseller de Salut de 7 de març de
1995 (DOGC núm. 2029, de 24.3.1995), va au-
toritzar el Servei Català de la Salut per crear
l’empresa pública Institut Català d’Oncologia,
amb l’objectiu primordial de dirigir, gestionar
i prestar serveis d’atenció oncològica en els
àmbits assistencial, docent i de recerca, com
també el disseny i la realització d’estudis i quals-
sevol activitats relacionades amb l’epidemiolo-
gia i el control del càncer.

Atesa la coincidència d’objectius en algunes
de les línies de recerca desenvolupades pel CE-
ESCAT i per l’Institut Català d’Oncologia, i
també amb la voluntat de millorar les actuaci-
ons i optimitzar els recursos disponibles en pre-
venció i control de la sida i en general de les
infeccions associades al VIH, escau integrar la
unitat operativa de referència a l’empresa pú-
blica del Servei Català de la Salut Institut Ca-
talà d’Oncologia.

Atès que aquesta Ordre s’ha sotmès al tràmit
d’audiència de les representacions sindicals i dels
òrgans de representació dels treballadors de les

2.2 Els sistemes d’informació, bases de da-
des, registres, fitxers o similars, que es derivin
de les funcions encomanades al Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre les Infeccions de Trans-
missió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT)
seran titularitat del Departament de Salut, i la
seva gestió correspondrà a l’Institut Català
d’Oncologia a través del Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre les Infeccions de Transmis-
sió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT).

Article 3
3.1 Per al compliment de les seves funcions,

el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les In-
feccions de Transmissió Sexual i Sida de Cata-
lunya (CEEISCAT), constitueix una Comissió
Científica Assessora, presidida pel/per la direc-
tor/a científic/a del Centre, i composta pels
membres següents:

a) El/la director/a del Programa per a la Pre-
venció i Assistència a la Sida (PPAS) del Depar-
tament de Salut.

b) El/la director/a de la Fundació Irsi-Caixa.
c) Un/a representant de la Direcció General

de Salut Pública del Departament de Salut.
d) Un/a representant de la Comissió Inter-

departamental de Recerca i Innovació Tecno-
lògica (CIRIT).

e) Un/a representant de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB).

f) Un/a representant de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO).

g) Un/a representant del Comitè Científic de
la Fundació Institut d’Investigació en Ciències
de la Salut Germans Trias i Pujol.

h) Cinc especialistes nacionals o internacio-
nals de reconegut prestigi.

3.2 Actua com a secretari/ària de la Comis-
sió Científica Assessora, amb veu i sense vot, un/
a tècnic/a del Centre d’Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida
de Catalunya (CEEISCAT).

3.3 El/la conseller/a de Salut nomena les
persones designades en cada cas, per un període
de quatre anys renovable, llevat les que osten-
tin la representació en virtut del càrrec que ocu-
pen.

3.4 Les entitats que d’acord amb l’apartat
1 han de designar membres de la Comissió Ci-
entífica Assessora, han de trametre al Departa-
ment de Salut les propostes de membres a no-
menar, amb identificació, per a cada designació,
d’un/a membre titular i d’un/a membre suplent.
Els/les membres suplents substituiran els mem-
bres titulars amb caràcter estable.

3.5 Les persones que siguin membres de la
Comissió Científica Assessora per raó del càr-
rec que ocupen poden delegar la seva assistència
en la persona que reglamentàriament les subs-
titueixi o aquella que el/la titular designi per
escrit. Aquesta designació s’ha de notificar a la
Secretaria de la Comissió.

Article 4
Corresponen a la Comissió Científica Asses-

sora del Centre d’Estudis Epidemiològics so-
bre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida
de Catalunya (CEEISCAT) les funcions se-
güents:

a) Donar assessorament científic i tècnic en
les funcions que corresponen al CEEISCAT en
l’àmbit de la prevenció i control del Virus d’Im-
munodeficiència Humana (VIH), de la sida, i de
les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS).

entitats interessades en compliment de la nor-
mativa d’aplicació;

En conseqüència, de conformitat amb el que
s’ha exposat i en ús de les facultats que em con-
fereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya,

ORDENO:

Article 1
La unitat operativa de l’Institut Català de la

Salut Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la
Sida de Catalunya (CEESCAT), s’integra a
l’empresa pública Institut Català d’Oncologia,
adscrita al Servei Català de la Salut, i passa a
denominar-se Centre d’Estudis Epidemiològics
sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida
de Catalunya (CEEISCAT). La seva ubicació
serà a l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol de Badalona.

En l’exercici de les seves funcions el Centre
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions
de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CE-
EISCAT) actua sota la dependència de l’Insti-
tut Català d’Oncologia i de la Direcció Gene-
ral de Salut Pública del Departament de Salut,
en l’àmbit respectiu de competències d’ambdues
entitats.

Article 2
2.1 Són funcions del Centre d’Estudis Epi-

demiològics sobre les Infeccions de Transmis-
sió Sexual i Sida de Catalunya les següents:

a) Actuar com a òrgan tècnic de suport del
Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya i dels organismes que en depenen, en l’àm-
bit de la prevenció i control del Virus d’Immu-
nodeficència Humana (VIH), de la sida, i de les
Infeccions de Transmissió Sexual (ITS).

b) Actuar com a òrgan responsable de la
vigilància epidemiològica reforçada del Virus
d’Immunodeficència Humana (VIH), de la sida
i de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
a Catalunya, tot mantenint, ampliant, analitzant
i divulgant els sistemes d’informació necessaris
per al monitoratge i l’avaluació d’aquests pro-
blemes de salut, en l’àmbit de Catalunya.

c) Conjuntament amb el Programa per a la
Prevenció i Assistència de la Sida i d’altres uni-
tats del Departament de Salut que correspon-
guin, definir i monitorar indicadors d’activitat,
de procés i impacte de les accions i serveis exis-
tents relacionats amb la prevenció i control del
Virus d’Immunodeficència Humana (VIH), de
la sida i de les Infeccions de Transmissió Sexu-
al (ITS) a Catalunya.

d) Participar en els processos de consens tèc-
nic sobre les pautes d’actuació medicosanitàries
relacionades amb les seves atribucions, conjunta-
ment amb el Programa per a la Prevenció i Assis-
tència de la Sida i d’altres unitats de Departament
de Salut que corresponguin, així com en col·-
laboració amb els diferents proveïdors, grups d’ex-
perts i professionals especialistes existents.

e) Cooperar amb altres entitats públiques
i privades en la realització d’activitats docents
i de recerca en l’àmbit de les seves atribucions.

f) Definir i implementar línies de recerca
aplicada i operativa pròpies en el marc de les
seves atribucions.


