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Conveni de col-laboració entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i 1'Agéncia de Qualitat Universitaria de les llles Balears per a 1'assessorament en
la verificado deis plans d'estudis deis ensenyaments artístics superiors impartits a les llles

Balears -2olfe_£^I^A$&_T
Barcelona, 13 de juny de 2016

D'una part, el senyor 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 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013), que actúa en 1'exercici
de les funcions que té atribuídes a 1'article 7 del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els
Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

De 1'altra, el senyor Juan José Montano Moreno, president de 1'Agéncia de Qualitat Universitaria
de les llles Balears, en endavant AQUIB, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribufdes a
1'article 17 de l'Acord del Consell de Govern de día 22 d'abril de 2005, peí qual s'aprova la
modificado deis estatuts del Consorci de 1'Agéncia de Qualitat Universitaria de les llles Balears.

EXPOSEN

Primer

Que la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'educació estableix a 1'article 45 que son
ensenyaments artistics superiors els estudis superiors de música i de dansa, els ensenyaments
d'art dramátic, els ensenyaments de conservació i restaurado de béns culturáis, els estudis
superiors de disseny i els estudis superiors d'arts plástiques, entre els que s'inclouen els estudis
superiors de cerámica i els estudis superiors del vidre.

Que 1'article 19 del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, peí qual s'estableix 1'ordenació deis
ensenyaments artistics superiors reguláis per la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificat
peí Reial decret 21/2015, de 23 de gener, disposa que les Administracions educatives impulsaran
sistemes i procediments d'avaluaciú interna i avaluado externa periódiques de la qualitat d'aquests
ensenyaments. Els criteris básics de referencia serán els definits i reguláis en el context de 1'Espai
Europeu d'Educació Superior. L'avaluació de la qualitat d'aquests ensenyaments tindrá com a
objectiu millorar 1'activitat docent, investigadora ¡ de gestió deis centres, així com fomentar
1'excel-léncia i mobilitat d'estudiants i professorat.
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Que els plans d'estudis deis ensenyaments artistics superiors están reguláis al Decret 26/2014,

de 13 dejuny, peí qual s'estableix el pía d'estudis deis ensenyaments artistics superiors conduents

al titol superior d'art dramátic en 1'especialitat d'interpretació i se'n regula 1'avaluació; al Decret

43/2013, de 6 de setembre, peí qual s'estableix a les llles Balears el pía d'estudis deis

ensenyaments artistics superiors conduents al titol superior de disseny de les especialitats de

disseny gráfic, disseny d'interiors, disseny de moda i disseny de producte i se'n regula 1'avaluació i

a 1'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 d'octubre de 2008. de modificado de 1'Ordre del

conseller d'Educació i Cultura d'1 de setembre de 2003, per la qual s'estableixen els aspectes

generáis del curriculum del grau superior deis ensenyaments de música i es determina, amb

carácter experimental, el desenvolupament curricular deis cursos que comprenen aquests

ensenyaments a la Comunitat Autónoma de les llles Baleara, en relació amb la qual hi ha un

projecte de Decret del pía d'estudis d'ensenyament artístic superior conduent al titol superior de
música.

Que tots els Decrets esmentats preveuen un sistema i procediment d'avaluació de la qualitat
d'aquests ensenyaments, els criteris deis quals han de ser definits i reguláis en el context de

1'Espai Europeu d'Educació Superior.

Que I avaluació de la qualitat d'aquests ensenyaments té com a objectiu millorar 1'activitat docent,

investigadora i de gestió deis centres, així com fomentar 1'excel-léncia i la mobilitat d'estudiants i

professors.

Que també correspon a les agencies de qualitat esmentades 1'avaluació deis plans d'estudis deis

ensenyaments artistics de másters, d'acord amb 1'article 13 i següents del Reial decret 1614/2009,

de 26 d'octubre, esmentat.

Que una de les funcions d'AQU Catalunya es 1'avaluació, la certificació, el seguiment i
I acreditado, d'acord amb estándards académics i saciáis internacionals, deis ensenyaments

conduents a 1'obtenció de títols oficiáis i propis que imparteixen els centres d'educació superior,

d'acord amb 1'article 3.1.c) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya.

Que 1'Agéncia de Qualitat Universitaria de les llles Balears té interés en qué AQU Catalunya
col-labori en la tasca d'avaluació de la qualitat deis plans d'estudis deis ensenyaments artistics

superiors conduents a titols superiors o els ensenyaments artistics de máster en els diferents

ámbits o disciplines que s'imparteixen a les lites Balears per tal de teñir informes d'avaluació que
puguin servir de base a subsegüents informes de 1'AQUIB.
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Que d'acord amb 1'article 3.1 .p) de la Lle¡ 1 5/2015, del 21 de juliol, disposa que es pot encomanar

la realització de tasques a AQU Catalunya, que en aquest supósit es concreta mitjan^ant un

conveni de col-laboració.

Per tot aixó, 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 1'Agéncia de Qualitat

Universitaria de les llles Balears decideixen signar un conveni de col laboració amb el contingut i

en els termes i condicions que consten en les següents

CLAUSULES

^1

Primera - Objecte

1. L'objecte d'aquest conveni es 1'emissió per part de les comissions competents d'avaluació

d'AQU Catalunya d'un informe previ de verificado deis plans d'estudis deis ensenyaments artístics

superiors, tant peí que fa ais titols conduents a títols superiors deis ámbits o disciplines que

s)imparteixen a les llies Balears, com els ensenyaments artísíics de máster que indiqui 1'Agéncia

de Qualitat Universitaria de les llles Balears, sens perjudici de 1'assisténcia i col-laboració deis

órgans competents de 1'altra part signataria del conveni.

2. Per a la realitzaaó de les activitats esmentades en el primer punt s'aplicaran la Guia per a la

verificado deis ensenyaments artístics superiors aprovada pels órgans competents d'AQU

Catalunya.

Segona - Procediment de verificado deis ensenyaments artistics superiors

1. En el procediment de verificado deis ensenyaments artístics superiors es distingeixen dos

models d'avaluació, que son els següents:

a) Per a les propostes d'ensenyaments conduents a títol superior, les parts sígnants del conveni

acorden 1'aplicació del "Marc per a la verificació, el seguiment, la modificado i 1'acreditació deis

títols oficiáis", establert per AQU Catalunya.

b) Per a les propostes d'ensenyaments artistics oficiáis de máster, s'aplicará el que estableix el

que 1'article 13 i següents del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre. En aquest cas, les parts

acorden també 1'aplicació del Marc per a la verificado, el seguiment, la modificació i 1'acredftació

deis títols oficiáis establert per AQU Catalunya.



Agencia
peralaQualitat
del Sistema Universitari

de Catalunya
MAgencia de

Qualitat
Universitaria
de les files Balears

2. La Comisstó competent per a 1'avaluació de la memoria deis ensenyaments artístics superiors

facilitada per 1'AQUIB emetrá un informe previ de verificado que podrá ser favorable o

desfavorable. En cas que aquest sigui desfavorable, 1'AQUIB trametrá les al-legacions

presentados per la institució d'educació superior responsable de 1'ensenyament artístic superior en

qüestió per tal que la Comissió d'AQU Catalunya emeti un segon informe de verificado definitiu.

Torcera - Compromisos de col'laboració

1. Peí que fa a AQU Catalunya, la Comissió avaluadora que desenvolupará les funcions

establertes a les clausules primera i segona d'aquest conveni será la Comissió específica d'Arts i

Humanitats de la Comissió competent de 1'Agéncia que tingui assignades les funcions d'avaluació

en altres processos de verificació i, si escau, incorporará en el procés d'avaluació experts deis

ámbits deis ensenyaments artistics superiors que s'avaluen.

2. Peí que fa a 1'AQUIB, 3'encarregará de coordinar el contacte amb les institucions i

organitzacions d'educació superior de les llles Balears relacionades amb els ensenyaments

artistics superiors.

Quarta - Finan^ament

AQUIB transferirá 850 euros, mes 1'IVA aplicable, es a dir, 1.028,50 euros per 1'avaluació de cada

memoria d'ensenyament artístic superior que la Comissió avaluadora d'AQU Catalunya realitzi.

El pagament es realitzará per transferencia al número de compte d'AQU Catalunya ES48 2100

5000 5102 0003 0583, en el termini d'un mes següent a 1'emissió de 1'informe.

Cinquena - Comissió de seguiment

El seguiment i control del que s'ha establert en aquest conveni es realitzará per part d'una

comissió de seguiment del conveni formada per un membre nomenat per cadascuna de les parts

signants.

Les funcions d'aquesta comissió serán, entre d'altres, el control i seguiment de les actuacions de

col'laboració establertes en aquest conveni, aixi com el seguiment del finangament.

Sisena -Vigencia

La vigencia d'aquest conveni es de dos anys, que pot ser prorrogada anualment de manera tácita.
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Setena - Publicitat deis informes d'avaluació

Ates que 1'informe d'avaluació es una proposta que será la base de 1'informe d'avaluació, 1'AQUIB

ha de garantir la publicitat de 1'informe final.

Vuitena - Causes de Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.

b) per dlncompliment deis compromisos establerts en el present conveni comunicat en el termini
mínim dedos mesas.

c) per les causes establertes per la legislado vigent.

d) unilateralment per comunicado per escrit a 1'altra part signataria, en un termini minim de dos
mesos.

Novena - Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre per mutu acord les controvérsies que poguessin

plantejar-se sobre la interpretado i execució d'aquest conven!.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat en

el lloc i en la data esmentats a 1'encapgalament.

El présittent~fle-TSgénc¡a per a la

Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya

Josep Joan Moreso Mateos

El presiden! de 1'Agéncia de

Qualitat Universita.tía -denles llles

Juan José Montano Rloreño


