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CONVENI DE COL-LABORACIO ENTRE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L'AGÉNCIA
PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A
L'AVALUACIO DE LA RECERCA DELS DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS (PLA PILOT)

CODI: AVADEPT/2015

Barcelona, 27 de mar? de 2015

REUNITS

D'una part, el Dr. Jaume Casáis Pons, rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, en
endavant UPF, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuídes per 1'article 20 de la
Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 52 deis Estatuts de la Universitat
Pompeu Fabra, segons 1'Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre, que aprova la seva
modificado i la publicado del seu text integre (DOGC número 5756, de 16 de novembre de
2010).

Per 1'altra, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 dejuny, (DOGC núm. 6404, de 26 dejuny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de
10d'abrilde2014).

Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,

EXPOSEN

Primer. La Universitat Pompeu Fabra considera que 1'avaluació de la recerca que s'hi duu
a terme es una pedra angular en el procés de disseny, reestructuració funcional i
estratégica de la recerca.
Aquesta avaluació ha de permetre conéixer els punts forts i febles per poder dissenyar
mesures estratégiques d'estlmul i millora en cada ámbit de la UPF.

Segon. L'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es un deis
principáis instruments per a la promoció de la millora de la qualitat de 1'educació superior i
també de la recerca.

Amb aquest objectiu, 1'Agéncia ha desenvolupat una metodologia per a 1'avaluació de les
activitats de recerca conduTdes ais departaments de les universitats, que s'assajará de
manera pilot ais departaments de la UPF.

Tercer. Que ambdues parts consideren de mutu interés subscriure un conveni de
col-laboració per realitzar aquesta avaluació amb 1'intercanvi d'experiéncies, metodologia,
experts, recursos, informació bibliométrica per tal que aquest pía pilot pugui servir de
referencia en properes avaluacions de la recerca realitzada pels departaments
universitaris.

Quart. Que correspon a la Comissiú d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya 1'emissió
deis informes d'avaluació adre?ats a les universitats, d'acord amb el que disposa 1'article
140.2.n) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitat de Catalunya, en endavant LUC.

Que aquesta activitat, que comporta el desenvolupament de metodologia i la realització
d'avaluacions, es propia d'AQU Catalunya.
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Per aixó, les parts

Primer.- Objecte

ACORDEN

Es objecte del present conveni 1'establiment del marc de col-laboració entre ambdues
institucions per a la realització del pía pilot d'avaluació de la recerca que realitzen els
departaments de la UPF, per tal d'assajar i consolidar la metodologia d'avaluaci6 emprada.

L'avaluació de la recerca deis departaments ha de permetre 1'avaluació completa de
1'activitat de recerca d'una universitat com a resultat de 1'agregació de 1'avaluació individual
deis seus departaments.

Segon.- Objectius i fases del pía pilot

a) Els objectius de 1'avaluació esmentada son:
Ser un instrument de millora de la política de recerca de la universitat. i
potencialment, contribuir a la seva estrategia i activitats de planificado.
Permetre conéixer la tipologia de la recerca que es fa a la universitat, els reptes
que afronta, i avaluar la seva qualitat i potencialitat.
Identificar árees i entorns de recerca.

Promoure processos i canvis envers els objectius de la universitat en 1'ámbit de
la recerca.

Identificar possibles sinergies entre la recerca que es desenvolupa a diferents
departaments d'una mateixa universitat.

b) El procés d'avaluació consta d'una fase interna, que requereix 1'elaboració d'un
autoinforme per cadascun deis departaments que serán avaluáis i una fase externa
en la qual un comité extern, nomenat per AQU Catalunya, fará una visita al
departament i emetrá un informe d'avaluac¡6.

Tercer.- Compromisos de les parts

En primer lloc, la UPF es compromet a realitzar les accions següents:

a) Consensuar amb AQU Catalunya la metodología d'avaluació.
b) Coordinar la fase interna d'avaluació de la recerca deis seus departaments.
c) Donar suport en la fase externa d'avaluació, en especial, peí que fa a la gestió de

viatges i allotjaments deis membres deis comités externs.
d) Contribuir, en part, en les despeses del pía pilot que es determinen en 1'acord

quart.

e) Intercanvi d'experiéncies amb AQU Catalunya del procés d'avaluació.

En segon lloc, AQU Catalunya es compromet a realitzar les accions següents:

a) Desenvolupar la metodologia a partir de referents internacionals i consensuar-la
amb la UPF.

b) Proveir tota la ¡nformació necessária per a 1'avaluació (a partir de les fonts de
dades següents: UNEIX, SCIVAL).
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c) Determinar les caracterlstiques deis comités extems d'avaluació i nomenar els
membres i coordinar el funcionament de les visites deis comités. iuntament amb la
UPF.

d) Contribuir, en part, en les despeses del pía pilot.
e) Intercanvi d'experiéncies amb la UPF del procés d'avaluació.

Quart.- Finan^ament

Ates que AQU Catalunya coordina i realitza la fase externa del pía pilot d'avaluació de la
recerca realitzada pels departaments de la universitat, la UPF 1¡ transferirá en compensació
de les despeses incorregudes per AQU Catalunya, en proporció a la seva participació en el
projecte^ sent el seu cost, que es de 33.000 euros, al compte corrent d'AQU Catalunya
núm. ES48 2100 5000 5102 0003 0583 abans del 30 de juny de 2015. La partida
pressupostária que autoritza la despesa es la 520801.

Aquest cost se satisfá en estricta compensació de les despeses ¡ncorregudes per AQU
Catalunya en la gestió del projecte comú fruit de 1'agrupació de les entitats, per assolir el
projecte comú, i en estricta restitució de 1'equilibri de les quotes assignades per la
consecució d'aquest Conveni.

Cinqué.- Comissió de seguiment

Per al seguiment i desenvolupament del Conven! de col-laboració, es constitueix la
Comissió de seguiment del pía pílot d'avaluació de la recerca realitzada pels departaments
de la UPF, compasada per membres d'ambdues institucions. Com a minim, els seus
membres serán el director d'AQU Catalunya i el vicerector de Política Científica de la UPF.
o les persones en qui deleguin aquesta funció.

Entre d'altres funcions, la Comissió de seguiment es reunirá a fi de verificar i comprovar el
resultat deis compromisos esmentats anteriorment, i interpretará els dubtes que puguin
sorgir del desplegament del pía pilot.

Sisé.- Vigencia del conveni

El present conveni será vigent fins a 1'aprovació per part de la Comissió d'Avaluació de la
Qualitat deis informes d'avaluació de la recerca deis departaments de la UPF,
previsiblement durant el tercer trimestre de 1'any 2015.

Seté.- Protecció de dades

Ambdues parts es comprometen a complir les obligacions establertes en la normativa de
protecció de dades de carácter personal.

Vuité.- Resolució de controvérsies

Totes les qüestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de la
interpretado, 1'aplicació o 1'execució del present acord serán resoltes, en primer lloc, en el
si de la Comissió de seguiment, o be, per amigable resolució.
Les qüestions litigioses que no puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment serán
sotmeses al coneixement deis jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa
de la ciutat de Barcelona.
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Nové.- Causes de resolució

El present conveni quedará resolt per les causes següents:
a. Fi de la durada del conveni.
b. Incompliment deis pactes establerts.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment deis compromisos
establerts en el conveni.

Mutu acord entre les parts.
Per altres causes legalment establertes.

c.

d.
e.

En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment s'adre?ará a 1'altra per mitjá d'una
comunicado escrita, notificada per un mitjá que n'acrediti la recepciú, comminant-la a
corregir-lo en un termini máxim de 30 dies hábils, moment en el qual la rescissió
esdevindrá efectiva.

1, en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i amb un sol efecte.

Per la Universitat Pompeu Fabra Per 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya

Jaume Casáis Pons Josep Joan Moreso Mateos


