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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ
EDU/3788/2006, de 23 d’octubre, d’adscripció
amb destinació definitiva de diverses funcionà-
ries del cos de mestres.

Per la Resolució EDC/340/2006, de 14 de
febrer (DOGC núm. 4578, de 22.2.2006), es va
crear, amb efectes acadèmics i administratius
a partir de l’inici del curs escolar 2005-2006,
una zona escolar rural al Solsonès, amb núme-
ro de codi 25009009, amb seu a l’edifici dels
serveis educatius, carrer de Francesc Ribalta,
s/n, de Solsona, per fusió de la zona escolar
rural El Solsonès Nord, amb codi 25008510,
i la zona escolar rural El Solsonès Sud, amb
codi 25008522.

L’article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 de
febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), esta-
bleix que els mestres que tinguin destinació
definitiva en un centre com a conseqüència de
desglossament, desdoblament, transformació o
trasllat total o parcial d’altre o altres centres
comptaran, a efectes d’antiguitat al centre de
destinació, la generada en el centre d’origen.

RESOLC:

—1 Adscriure amb destinació definitiva les
funcionàries que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució als llocs de treball que s’hi indiquen,
amb efectes del dia 1 de setembre de 2005.

—2 Mantenir a la ZER El Solsonès, de Sol-
sona, l’antiguitat que tenien aquestes funcionà-
ries docents a la ZER El Solsonès Nord i a la
ZER El Solsonès Sud.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant el jutjat contenciós administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant el subdirector ge-
neral de Plantilles, Provisió i Nòmines en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 23 d’octubre de 2006

P. S. (Resolució EDU/2838/2006,
DOGC de 6.9.2006)

JOAN MARTÍ GARCÍA

Subdirector general de Plantilles, Provisió
i Nòmines

ANNEX

SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A LLEIDA

ZER El Solsonès
Codi 25009009 - Solsona

Creada per fusió de la ZER El Solsonès Nord,
amb codi 25008510, i la ZER El Solsonès Sud,
amb codi 25008522, ambdues de Solsona.

Adscripció amb destinació definitiva de les fun-
cionàries del cos de mestres:

NIF: 39304725W.
Nom i cognoms: Àngela Solé Regués.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 78149266G.
Nom i cognoms: M. Mercè Codina Carol.
Especialitat: educació primària, anglès.

NIF: 78149630T.
Nom i cognoms: Sílvia Cardona Vilella.
Especialitat: educació primària, educació física.

NIF: 39337265C.
Nom i cognoms: Marta Barrera Vilà.
Especialitat: educació primària, música.

(06.307.084)

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
EDU/3782/2006, de 24 de novembre, per la qual
es dóna publicitat al procediment i la certificació
de la valoració dels mèrits individuals docents
i de gestió del personal docent i investigador fun-
cionari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2005.

Atès que en data 22 de novembre de 2006 la
Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat, d’ara endavant
CEMAI, de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya, d’ara endavant
AQU Catalunya, va aprovar el procediment i
la certificació de la valoració dels mèrits indi-
viduals docents i de gestió del personal docent
i investigador funcionari i contractat de les uni-
versitats públiques catalanes, meritats fins al
31 de desembre de 2005, per a l’assignació de
les retribucions addicionals,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya l’Acord número
2, de 22 de novembre de 2006, de la Comissió
Específica per a la Valoració dels Mèrits i Ac-
tivitats Individuals de la Comissió d’Avaluació
de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, pel qual
s’aprova el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2005, per a l’assignació de les retribucions ad-
dicionals.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 2 de la Comissió Específica per a la
Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals de
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, de 22 de novembre de 2006, pel qual
s’aprova el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques ca-
talanes, meritats fins al 31 de desembre de 2005,
per a l’assignació de les retribucions addicionals

Per acord del Consell Interuniversitari de
Catalunya, l’any 2002 es va iniciar el procés
d’avaluació docent del professorat de les univer-
sitats públiques catalanes. Així mateix, AQU
Catalunya, amb la col·laboració de les univer-
sitats i el departament competent en matèria
d’universitats, va impulsar el model d’avaluació
docent que recullen els manuals d’avaluació
docent, certificats per AQU Catalunya, que són
d’aplicació en l’avaluació dels mèrits docents del
personal docent i investigador.

D’altra banda, AQU Catalunya treballa per
definir un marc de referència que permeti dis-
posar d’un model d’avaluació de l’activitat de
gestió del personal docent i investigador. Per
aquesta raó, s’han establert unes instruccions
específiques d’avaluació i certificació dels mè-
rits de gestió del personal docent i investigador.

Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que el Govern de la Generalitat pot establir, per
al personal docent i investigador funcionari i
contractat, retribucions addicionals per mèrits
docents, investigadors i de gestió, que s’assignen
per mitjà del consell social a proposta del con-
sell 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.j) en relació amb l’ar-
ticle 144 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, disposa que correspon
a la Comissió d’Avaluació de la Qualitat la va-
loració dels mèrits individuals docents i de gestió
del personal docent i investigador funcionari i
contractat, per a l’assignació dels complements
retributius d’acord amb els articles 55 i 69 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats;

Atès que la Comissió d’Avaluació de la Qua-
litat va delegar a la CEMAI la funció esmentada
segons l’Acord número 4 de la sessió del dia 11
de juny de 2003;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya actuen amb independència, la CEMAI
ha aprovat el procediment esmentat.

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 Específica per a
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
acorda:
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Aprovar el procediment i la certificació de la
valoració dels mèrits individuals docents i de
gestió del personal docent i investigador funci-
onari i contractat de les universitats públiques
catalanes, meritats fins al 31 de desembre de
2005, per a l’assignació de les retribucions ad-
dicionals, que consten a l’annex d’aquesta Re-
solució.

ANNEX

Procediment i certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del perso-
nal docent i investigador funcionari i contractat
de les universitats públiques catalanes, meritats
fins al 31 de desembre de 2005, per a l’assigna-
ció de les retribucions addicionals.

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

cediment i la certificació de la valoració dels
mèrits individuals docents i de gestió del per-
sonal docent i investigador funcionari i contrac-
tat de les universitats públiques catalanes, me-
ritats fins al 31 de desembre de 2005, per a
l’assignació de les retribucions addicionals.

—2 Sol·licituds
El personal docent i investigador funciona-

ri i contractat de les universitats públiques de
Catalunya, d’acord amb les condicions i els re-
quisits que estableix el Decret 405/2006, de 24
d’octubre, pot sol·licitar davant el rector o rec-
tora de la universitat l’avaluació de la seva ac-
tivitat docent d’acord amb les instruccions del
punt 3, i l’avaluació de la seva activitat de ges-
tió segons les instruccions del punt 4.

La universitat farà públiques, amb suficient
antelació, les instruccions o indicacions perti-
nents sobre la presentació i tramitació de les sol·-
licituds.

—3 Instruccions per a l’avaluació i certificació
de l’activitat docent

3.1 Instruccions per a l’avaluació de l’acti-
vitat docent.

Per a l’avaluació de l’activitat docent del
personal docent i investigador, les universitats
públiques catalanes aplicaran els respectius
manuals d’avaluació docent vigents en la data
de publicació d’aquest Acord i certificats per
AQU Catalunya.

La universitat trametrà, abans del 31 de maig
de 2007, a AQU Catalunya els informes d’ava-
luació de l’activitat docent del personal docent
i investigador, d’acord amb el model d’informe
d’avaluació que es publicarà a la pàgina web
d’AQU Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat)
durant el mes de desembre de 2006.

3.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’avalu-

ació de l’activitat docent del personal docent i
investigador emesos per la universitat, d’acord
amb el model d’informe d’avaluació esmentat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documentals del
procés d’avaluació.

—4 Instruccions per a l’avaluació i certificació
de l’activitat de gestió

4.1 Instruccions per a l’avaluació de l’acti-
vitat de gestió.

a) La universitat constatarà els períodes de
gestió, així com el tipus de tasques de gestió re-
alitzades per cada sol·licitant.

b) La universitat assignarà els punts d’acord
amb el que estableix el Decret 405/2006, de 24
d’octubre.

c) La universitat haurà d’establir l’estructura
i la composició de l’òrgan d’avaluació.

d) Aquest òrgan emetrà el judici valoratiu de
les tasques de gestió dutes a terme pel sol·licitant.

e) La universitat trametrà, abans del 31 de
maig de 2007, a AQU Catalunya els informes
d’avaluació de l’activitat de gestió del personal
docent i investigador, tant pel que fa als mèrits
de gestió que estableix l’article 6.5 del Decret 405/
2006, de 24 d’octubre, com a la resta de mèrits de
gestió, d’acord amb els models d’informe d’ava-
luació que es publicaran a la pàgina web d’AQU
Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat) durant
el mes de desembre de 2006.

4.2 Certificació.
La CEMAI certificarà els informes d’avalu-

ació de l’activitat de gestió que compleixin les
instruccions esmentades anteriorment i el que
estableix el Decret 405/2006. S’haurà d’especi-
ficar, especialment, el compliment de l’article
5.2.c) del Decret esmentat.

En el procés de certificació la CEMAI pot
sol·licitar a la universitat proves documentals del
procés d’avaluació.

(06.325.199)

*

DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/3747/2006, de 25 de juliol, de cessament i no-
menament de membres dels Consells de Salut de
les Regions Sanitàries del Servei Català de la Salut,
en representació de les organitzacions sindicals més
representatives en l’àmbit territorial de la Regió.

De conformitat amb les propostes formula-
des per la Unió General de Treballadors de
Catalunya, i atès el que preveu l’article 30 de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària
de Catalunya,

RESOLC:

—1 La senyora Mercè Bacardí i Niubó cessa
com a membre del Consell de Salut de la Regió
Sanitària Lleida, en representació de les orga-
nitzacions sindicals més representatives en l’àm-
bit territorial de la Regió i es nomena el senyor
Antonio Ordóñez Saldaña membre d’aquest
consell en substitució seva.

—2 El senyor Pere Nieto Gonzálvez cessa com
a membre del Consell de Salut de la Regió Sa-
nitària Centre, en representació de les organit-
zacions sindicals més representatives en l’àm-
bit territorial de la Regió i es nomena el senyor
Pedro Catalan Garcia membre d’aquest consell
en substitució seva.

—3 El senyor Josep Codina i Vidal cessa com
a membre del Consell de Salut de la Regió Sa-
nitària Girona, en representació de les organit-
zacions sindicals més representatives en l’àm-
bit territorial de la Regió i es nomena la senyora
Neus Fargas i Clara membre d’aquest consell en
substitució seva.

—4 El senyor Alfred Ibáñez Beltran cessa com
a membre del Consell de Salut de la Regió Sa-
nitària Terres de l’Ebre, en representació de les
organitzacions sindicals més representatives en
l’àmbit territorial de la Regió i es nomena el
senyor Josep Fumadó Queral membre d’aquest
consell en substitució seva.

Barcelona, 25 de juliol de 2006

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.307.080)

RESOLUCIÓ
SLT/3748/2006, de 10 de juliol, de cessament i no-
menament d’un membre del Consell de Direcció
i del Consell de Salut de la Regió Sanitària Camp
de Tarragona del Servei Català de la Salut.

En ús de les facultats que em confereixen els
articles 25.2 i 30.2 de la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i de
conformitat amb les propostes formulades per
les diverses representacions que componen el
Consell de Direcció i el Consell de Salut de la
Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei
Català de la Salut,

RESOLC:

—1 Queda sense efecte el nomenament del
senyor Xavier Sabaté i Ibarz com a vocal del


