Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 8 de
febrer de 2019, per la qual s’estableixen instruccions en relació al procediment
d’avaluació del PDA de recerca

Per Consell de Govern de 8 de maig de 2013 es va aprovar el Pla de Dedicació
Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona, i per Consell de Govern de
14 de febrer de 2018 es va aprovar la normativa reguladora de l’avaluació de les
activitats científiques i la producció científica del professorat de la Universitat de
Barcelona posteriorment modificada pel Consell de Govern de 6 de febrer de 2019.
Una vegada aprovats el Pla de Dedicació Acadèmica amb els criteris d’assignació de
dedicació per a activitats científiques així com els barems per a l’avaluació, cal dotar-se
d’un procediment, que emmarcat dintre dels principis de la Llei 30/1992, de 26 de
desembre, del règim de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, atorgui garanties i seguretat jurídica als interessats en el procés.

Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,

RESOLC

Primer.- Establir les instruccions relatives al PDA de recerca, d’acord amb les
condicions que figuren a l’annex d’aquesta resolució.
Segon.- Publicar aquesta resolució i l’annex que s’adjunta a la pàgina web de l’Oficina
de Gestió de la Recerca i al Portal de Transparència de la Universitat de Barcelona .

Domenec Espriu Climent
Vicerector de Recerca
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Barcelona, 8 de febrer de 2019

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva
immediata executivitat, d’acord amb l’establert en l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol,
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reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs es podrà
interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
d’aquesta resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o
presumpte del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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ANNEX

INSTRUCCIONS PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE L’AVALUACIÓ DEL PDA DE
RECERCA

Primera. Inici del procés

1. Comunicació als interessats
El procés s’iniciarà per comunicació del Vicerectorat de Recerca, mitjançant correu
electrònic, a tot el Personal Docent i Investigador (PDI) en actiu de la Universitat de
Barcelona, en el període que s’estableix, especificant la data d’inici i data de finalització,
per revisar la informació continguda al seu currículum GREC per tal de ser avaluada. Si
bé les condicions establertes en el PDA són aplicables al professorat que presta serveis
en categories que es poden exercir a temps complert a la UB, se n’exclou el personal
investigador, l’ajudant, el professorat associat i el professorat emèrit, per al qual
l’avaluació tindrà un caràcter únicament informatiu.
En el correu electrònic s’informarà als investigadors que l’avaluació es farà aplicant el
barem especificat a la normativa vigent aprovada pel Consell de Govern.
La comunicació inclourà el calendari de la resta de fases del procés d’avaluació.

2. Publicació
Juntament amb la comunicació als interessats es publicaran, dins de l’aplicació de gestió
del currículum, els criteris d’avaluació actualitzats als documents “Criteris per a la
valoració de les activitats científiques en el PDA-Recerca del professorat de la UB” i
“Conceptes per a l’aplicació dels criteris de la valoració de la producció científica
(OUTPUT) en el PDA del professorat de la UB” signats pel vicerector de Recerca.
Aquests criteris poden incloure modificacions que no s’aplicaran fins l’avaluació del curs
següent per donar un període d’adaptació. En aquest cas, així es farà constar.
Igualment es publicarà el calendari amb les fases del procés d’avaluació.
A efectes ilꞏlustratius, es publicarà un document de preguntes freqüents amb indicacions
i consells.
Durant aquest procés, tota aquesta informació estarà disponible juntament amb el
currículum del Personal Docent i Investigador i amb l’esborrany d’avaluació a l’aplicació
de gestió del currículum.
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Segona. Resolució provisional

Finalitzat el període atorgat per a l’actualització dels currículums, en el termini que s’hagi
establert en el calendari, el vicerector de Recerca comunica mitjançant correu electrònic
la publicació de la resolució provisional del PDA-Recerca. Aquesta resolució provisional
es publicarà a l’aplicació web de gestió del currículum. També es publicaran els llindars
resultants a cada àrea del càlcul establert a la normativa aprovada pel Consell de
Govern de 6 de febrer de 2019, així com l’àrea PDA assignada a cada investigador/a
d’acord amb l’esmentada normativa.
Vicerectorat de Recerca
Els interessats disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent
a la publicació de la resolució provisional per formular les alꞏlegacions que estimin
oportunes, si s’escau, davant el vicerector de Recerca. Aquestes alꞏlegacions podran
incloure la petició motivada del canvi d’àrea PDA d’avaluació assignada a la resolució
provisional per part dels interessats.
Les alꞏlegacions s’han de registrar mitjançant la mateixa aplicació de gestió del
currículum. Cada alꞏlegació queda registrada amb data i hora juntament a l’ítem avaluat
al que es refereix.
Els investigadors poden consultar en qualsevol moment les alꞏlegacions que ja han
presentat, però no les poden modificar una vegada ja presentades.
No es realitzarà cap modificació de l’avaluació provisional que no hagi estat solꞏlicitada
mitjançant la presentació de l’alꞏlegació corresponent acompanyada de la documentació
que la justifiqui.
No obstant, d’ofici, en cas d’alꞏlegacions presentades per altres investigadors que afectin
l’avaluació de tercers professors o en cas que s’hagin identificat errors, aquests es
podran esmenar en l’avaluació provisional encara que l’interessat no hagi presentat cap
alꞏlegació.

Tercera. Resolució definitiva
Finalitzat el període d’alꞏlegacions, en el termini establert en el calendari, el vicerector
de Recerca comunicarà, mitjançant correu electrònic, la publicació de la resolució
definitiva del PDA-Recerca.
Aquesta es publicarà a l’aplicació web de gestió del currículum. Inclourà la resolució de
cada alꞏlegació presentada i el resultat final de l’avaluació després dels canvis produïts
a partir de les alꞏlegacions, sense que aquests canvis comportin un nou càlcul dels
llindars publicats en la resolució provisional.
Contra aquesta resolució, que esgota via administrativa, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de
Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la publicació de la resolució a l’aplicació web de gestió del currículum. No
obstant això, els interessats també podran optar per interposar recurs potestatiu de
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publicació,
4

davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs
de reposició.
Els resultats de l’avaluació juntament amb el detall de la informació està disponible
permanentment per als interessats a l’aplicació web de gestió del currículum i també per
a vicerectors, degans, vicedegans i caps de departament, els quals podran consultar la
informació dels investigadors del seu àmbit.

Quarta. Interpretació.
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes instruccions és
competència del vicerector de Recerca.
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