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ADDENDA A L'ACORD MARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D'ENSENYAWIENT SUPERIOR I RECERCA DEL GOVERN D'ANDORRA I L'AGÉNCIA PER
A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A L'AVALUACIÓ DE
TITULACIONS DE LA UNIVERSITAT D'ANDORRA DURANT EL CURS 2017-2018

CODI: 2017 ANDAVA18 I AQUA SE

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president 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 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que 1¡ confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
d'abril de 2014), amb domicili fiscal al carrer deis Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, i amb
número d'IVA ESQ0801199A.

Per 1'altra, la senyora Marta Fonolleda Riberaygua, directora de 1'Agéncia de Qualitat de
1'Ensenyament Superior d'Andorra (en endavant AQUA), en virtut de 1'edicte de nomenament
del 20 d'octubre de 2016 ¡ d'acord amb 1'article 11 de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creado
de 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).

Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,

EXPOSEN

Primer. Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya varen signar, el
20 de novembre de 2014, un Acord marc de col-laboració segons el qual ambdues institucions
es van comprometre a contribuir al desplegament i manteniment d'activitats que assegurin la
qualitat deis ensenyaments d'educació superior del Principat d'Andorra, d'acord amb les
directrius i estándards vigents en 1'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Segon. Que AQU Catalunya, regulada en la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat de] Sistema Universitari de Catalunya té una amplia experiencia en processos
d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificado i acreditació), que se succeeixen
al llarg de la vida de les titulacions, amb 1'objectiu d'establir vincles coherents entre ells i
promoure una majar eficiencia en la gestió.

Tercer. Que 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) té interés en
realitzar 1'avaluació de determinades titulacions de la Universitat d'Andorra seguint la
metodologia d'AQU Catalunya, d'acord amb el Marc per a la verificado, el seguiment, la
modificació i 1'acreditació deis titols oficiáis (MVSMA).

Quart. Que ambdós parts consideren de mutu interés subscriure aquesta Addenda a 1'Acord
marc de col-laboració perqué, dins del procediment d'avaluació que correspon a AQUA per
1'acreditació de titulacions andorranes, AQU Catalunya intervingui portant a terme 1'análisi
técnica de la qualitat d'aquestes. Aquesta análisi técnica es plasma en uns informes de visita
(informes previs) de les titulacions elaboráis seguint els criteris i directrius europeus (European
Standards and Guidelines, ESG), el compliment deis quals acredita AQU Catalunya per ser una
agencia inscrita al Registre europeu EQAR. Aquests informes de visita serán remesos per AQU
Catalunya a AQUA per ser aquesta 1'agéncia responsable de 1'avaluació per a 1'acreditaciú de
titulacions al Principat d'Andorra.
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Cinqué. Que d'acord amb 1'article 2.2.d) de la Llei 1 5/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya ha esdevingut una agencia de
referencia internacional en 1'acreditació i 1'assegurament de la qualitat, que ofereixi servéis a
universitats i a d'altres entitats de 1'Estat espanyol, europees i d'arreu del món, amb atenció
preferent a les universitats catalanes.

El que s'ha exposat anteriorment justifica la necessitat de signar aquesta Addenda entre AQU
Catalunya i AQUA, el qua] persegueix estrictament la col-laboració en assumptes d'interés
comú sense que aixó incideixi en la política exterior d'Espanya ni generi responsabilitats del
seu Govern davant d'estats estrangers o organitzacions internacionals o supranacionals, per la
qual cosa, ambdues parts,

ACORDEN

Primer. Objecte

Aquesta Addenda té per objecte 1'avaluació i emissió d'informes previs per part d'AQU
Catalunya de la qualitat de les titulacions de la Universitat d'Andorra que s'enuncien
seguidament:

Bátxelor en Comunicado
Bátxelor en Llengua catalana

En concret, en 1'avaluació i emissió d'informes previs d'aquestes titulacions s'aplica el Marc per
a la verificado, el seguiment, la modificado i 1'acreditació deis titols oficiáis (VSMA) aprovat per
AQU Catalunya.

Segon. Obllgacions de les parts

1. AQU Catalunya es compromet al següent:
a) Gestionar el procés d'avaluació i emissió d'informes previs descrit en 1'acord primer, que
¡nclou una visita d'un día a la institució per observar el procés d'ensenyament-aprenentatge i
mantenir entrevistes amb els responsables i grups d'interés vinculáis a 1'estudi.
b) Nomenar el comité d'experts següents per a la realització de 1'esmentada avaluació: un
académic de llengua catalana, un académic de comunicado, un estudiant de llengua catalana,
un professional de comunicado i un técnic, nomenat per AQU Catalunya.
c) Emetre els informes de visita.

2. L'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) i la Universitat d'Andorra
s'han de coordinar i es comprometen a facilitar al comité d'experts la informado següent:
1. Memoria deis programes.
2. Informes de seguiment deis programes si es disposen.
3. Informe d'autoavaluació per a 1'acreditació deis programes.
4. Evidencies respecte a 1'informe d'autoavaluació deis programes.

Així mateix, 1'AQUA pot propasar fins a dos membres que s'incorporaran ais comités esmentats
anteriorment que actuaran com a coordinadors durant el procés de visita.
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Tercer. Finangament

De conformitat amb el presen! conveni, AQUA transferirá al compte de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - IBAN: ES48 2100 5000 5102 0003 0583 - la
quantitat de 8.500   (vuit mil cinc-cents euros).

Aquesta operació es considera no subjecta al territori d'aplicació de 1'IVA per regles de
localització segons 1'article 69.1. Ir de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de 1'impost sobre el
valor afegit.

Aquesta aportado económica es fará efectiva en un únic termini a principis de 1'any 2018,
previa emissió de la factura per part d'AQU Catalunya.

Quart. Tractament i protecció de dades de carácter personal en relació amb les activitats
objecte del Conveni

Si en la realització de 1'análisi descrit en 1'acord primer, el comité d'avaluació o AQU Catalunya
té accés a dades de carácter personal s'aplicará la normativa relativa a la protecció de dades
de carácter personal.

Cinqué. Comissió de seguiment de 1'Addenda

El seguiment i desenvolupament d'aquesta Addenda correspon a la Comissió de seguiment
constituida en 1'Acord marc de col'laboració esmentat anteriorment.

Sisé. Vigencia de 1'Addenda

La vigencia d'aquest conveni s'acabará amb 1'emisstó de 1'análisi descrit en 1'acord primer, que
especifica 1'objecte del conveni.

Seté. Resolució de controvérsies

Totes les qüestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de
1'interpretació, 1'aplicació o 1'execució d'aquesta Addenda serán resoltes, en primer lloc, en el si
de la Comissió de seguiment, o be, per amigable resolució.

Vuité. Resolució de 1'acord

El present acord quedará resolt per les següents causes:
a. Fi de la durada del present conveni.
b. Incompliment deis pactes i concessions del present conveni.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de 1'acord.
d. Mutu acord entre les parts.
e. Per altres causes legalment establertes.

En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment dirigirá a 1'altra per mitjá d'una comunicació
escrita, notificada per un mitjá que acrediti la recepció, comminant a corregir en un termini
máxim de 30 dies hábils, moment en qué la rescissió será efectiva.

Nové. Resolució
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Aquesta Addenda podrá ésser resolta:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

I, en prova de conformitat els sotasignats formalitzen aquesta Addenda, per duplicat i amb un
sol efecte a

Barcelona, 13 de novembre de 2017

Per 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament
Superior d'Andorra

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

Marta Fonolleda Riberaygua
Josep Joan Moreso Mateos


