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Resolució de 27 de febrer de 2023 per la qual es fa púbica la convocatòria per a l’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de la UB, d’acord amb el Manual d’avaluació de l’activitat docent 
del professorat de la Universitat de Barcelona  
 
 
Atesa la Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
REU/4129/2022, de 27 de desembre (DOGC de 30 de desembre de 2022), per la qual es dona publicitat a 
l’Acord número 10, de 22 de desembre de 2022, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’AQU 
Catalunya, en virtut del qual es van aprovar el procediment i la certificació de la valoració dels mèrits 
individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats 
públiques catalanes meritats fins al 31 de desembre de 2022 per a l’assignació de les retribucions 
addicionals, i fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent,  
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UB als efectes que 
s’estableixen en l’apartat 2.1 del Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat 
de Barcelona (en endavant, Manual d’avaluació). 
 
Segon. Aprovar les bases que han de regir el procés, que s’annexen a aquesta Resolució. 
 
Tercer. Publicar aquesta Resolució i les bases annexes a la Seu Electrònica de la UB. 
 
 
La vicerectora de Política Docent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i, independentment de l’executivitat immediata, s’hi pot interposar en contra un 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es pot interposar en el termini de dos mesos, a comptar 
des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei esmentada. 
 
No obstant això, els interessats legítims poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà 
d’haver-se publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l’article 123 i els següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En cas d’interposar-lo, els interessats legítims no poden presentar el recurs 
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims poden interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 

http://www.ub.edu/gtr/documents/convocatoria/manual/Manual_avaluacio_2021.pdf
http://www.ub.edu/gtr/avaluacio.html
http://www.ub.edu/gtr/avaluacio.html
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