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ACORD DE LES FUNCIONS QUE POT EXERCIR PER 
DELEGACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN LA COMISSIÓ 
PERMANENT, EL PRESIDENT I EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA 

 

El Consell de Govern acorda delegar les funcions següents als òrgans que s’indica. 

Puntualment, s’haurà d’informar al Consell de Govern de les accions realitzades per delegació: 

Funcions 
Òrgan al qual es 

delega 

a) Aprovar el Pla estratègic de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. 
No delegable 

b) Aprovar el Pla d’activitats anual que s’ha d’ajuntar a l’avantprojecte de 

pressupost de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

d’acord amb les propostes de l’administració educativa i de les universitats 

respectives.  

No delegable 

c) Aprovar el catàleg de serveis i la memòria anual de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i avaluar periòdicament 

l’actuació de l’Agència.  

No delegable 

d) Aprovar, a proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions 

d’avaluació, d’acreditació i de certificació de caràcter permanent, per a 

l’acompliment de les funcions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. 

Comissió Permanent 

Article 3.1 Llei 15/2015 

j, k i l  

e) Aprovar, a proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions 

específiques de caràcter no permanent per al desenvolupament d’encàrrecs 

concrets. 

President d’AQU 

Catalunya 

f) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya i elevar-lo al departament competent en 

matèria d’universitats per a la seva tramitació, d’acord amb la normativa vigent.  

No delegable 

g) Aprovar el balanç, el compte de resultats, la memòria econòmica i la 

liquidació del pressupost, que s’ha de trametre al departament competent en 

matèria d’universitats, i conèixer l’auditoria anual de comptes.  

No delegable 

h) Aprovar o ratificar els reglaments de funcionament intern de la Comissió 

Assessora i de les comissions que es regulen al Capítol 4 d’aquests Estatuts, 

que són aprovats per les mateixes comissions. 

President 
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i) Aprovar el seu reglament de funcionament intern i el de la Comissió 

Permanent del Consell de Govern. 
No delegable 

j) Aprovar, si escau, les mesures necessàries per al correcte funcionament de 

les comissions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i les condicions generals de treball per al seu personal, a proposta 

del director, d’acord amb la normativa vigent.  

No delegable 

k) Aprovar el Pla d’inversions, que s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte de 

pressupost de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
No delegable 

l) Aprovar, a proposta del director, l’estructura organitzativa de l’Agència per a 

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
Comissió Permanent 

m) Aprovar els acords d’adquisició, d’alienació i gravamen dels béns immobles i 

mobles que passin a integrar el patrimoni de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 

n) Proposar al departament competent en matèria d’universitats, quan escaigui, 

les operacions d’endeutament i la prestació d’avals, perquè s’elevin al Govern 

de la Generalitat per a la seva aprovació, d’acord amb la normativa vigent, i 

autoritzar les operacions de crèdit i de tresoreria durant l’exercici. 

 

o) Proposar al departament competent en matèria d’universitats, la creació, 

modificació i supressió de taxes i de preus públics, d’acord amb la normativa 

reguladora de les taxes i preus públics de la Generalitat. 

 

p) Aprovar els preus privats exigibles en contraprestació per la prestació de 

serveis o la realització d’activitats de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya que es realitzin en règim de dret privat. 

Comissió Permanent 

q) Aprovar el contracte programa a formalitzar amb el departament competent 

en matèria d’Universitats i ratificar els convenis que hagi de subscriure 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en el marc dels 

objectius dels presents Estatuts.  

No delegable 

r) Aprovar les bases reguladores de les subvencions que, si és el cas, atorgui 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com les 

seves convocatòries i resolucions. 

Comissió Permanent: 

bases reguladores 

 

Director: convocatòries i 

resolucions 

s) Fixar les funcions del director quant a la gestió econòmica i autoritzar les 

despeses a partir dels límits que no hagin estat delegats.  
No delegable 

t) Fixar les retribucions del president, del director i del secretari i dels membres 

de les diferents comissions i/o comitès de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya. 

Comissió Permanent 
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u) Exercir tota mena d’accions, recursos i reclamacions judicials i 

administratives en defensa dels drets i els interessos de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En cas d'urgència, aquesta 

facultat la pot exercir el director, que n’ha de donar compte al Consell de 

Govern en la primera reunió que es convoqui. 

Comissió Permanent 

v) Adoptar la iniciativa de modificació dels Estatuts de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
No delegable 

x) Qualssevulla altres funcions que li atribueixin els Estatuts, la resta de 

normativa vigent o que no estiguin atribuïdes expressament a altres 

òrgans de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya. 

 

Subscripció del contracte programa un cop ha estat aprovat pel Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 
President 

Atribució de creació, modificació i supressió dels comitès de caràcter consultiu 

al director de l’Agència. 

Director  

(veure Annex 1) 

Aprovació dels procediments i el reglament de funcionament intern de la 

comissió d’apel·lacions d’AQU Catalunya 

President, delegació 

extraordinària 

(veure Annex 2) 

 

La delegació de les funcions es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’acord 

amb la normativa aplicable. 
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ANNEX 1. ACORD DE L’ATRIBUCIÓ DE CREACIÓ, 
MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DELS COMITÈS DE CARÀCTER 
CONSULTIU AL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA  

 

D’acord amb l’article 2.2. b) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, un dels 

objectius de l’Agència és facilitar el garantiment i millorament del model universitari propi de 

Catalunya i la seva projecció internacional. 

Per tal de fer efectiu aquest objectiu, un dels punts forts i estratègics d’AQU Catalunya és 

treballar coordinadament amb el sistema universitari català a través de comitès de caràcter 

consultiu que ja estan col·laborant amb l’Agència des dels seus inicis. 

La comissió i comitès que actualment operen a AQU Catalunya són: 

 Comissió d’estudiants 

 Comitè de vicerectorats competents en matèria de qualitat 

 Comitè de secretaris/àries dels consells socials de les universitats públiques catalanes i 

interlocutors/ores de les universitats privades 

 Comitè de responsables d’unitats tècniques de qualitat 

 Comitè Tècnic d’Enquestes 

 

Aquests òrgans consultius haurien de tenir una nomenclatura harmònica, com per exemple 

comitès, per distingir-los de les comissions que, d’acord amb la Llei 15/2015, de 21 de juliol, 

tenen funcions d’avaluació, certificació i acreditació o d’assessorament. 

 

Atès que al director d’AQU Catalunya li correspon la direcció tècnica de l’Agència, el Consell de 

Govern acorda: 

1. Atribuir la funció de creació, modificació i supressió dels comitès de caràcter consultiu 

al director d’AQU Catalunya. 

2. Harmonitzar la nomenclatura dels òrgans consultius existents. 

3. Establir els mecanismes de funcionament intern de cada òrgan consultiu. 

4. Donar una major publicitat als òrgans consultius d’AQU Catalunya en els seus 

instruments de comunicació, principalment la pàgina web.  
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ACORD DE DELEGACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL PRESIDENT 
D’AQU CATALUNYA DE L’APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS 
I EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA 
COMISSIÓ D’APEL·LACIONS D’AQU CATALUNYA 

 

D’acord amb l’article 4.2. del Reglament de Funcionament Intern del Consell de Govern i de la 

Comissió Permanent del Consell de Govern d’AQU Catalunya aprovat en data 30 de novembre 

de 2015, el Consell de Govern pot delegar en el president de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya algunes de les seves funcions.  

Atès que la Comissió d’Apel·lacions, regulada a l’article 16 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, 

ha d’iniciar la seva activitat al més aviat possible, i que no està prevista cap altra reunió del 

Consell de Govern fins al mes d’abril de 2016, el Consell de Govern acorda: 

 

1. Delegar de manera extraordinària al president d’AQU Catalunya l’aprovació dels 

procediments i el reglament de funcionament intern que proposi la Comissió 

d’Apel·lacions. 

2. Ratificar en la propera sessió del Consell de Govern els procediments i el reglament de 

funcionament intern aprovats. 


