
CONVENI DE COL-LABORACIÚ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU I L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA, PER A LA PARTICIPACIÓ D'UN
PROFESSIONAL EN PROCESSOS D'AVALUACIO

CODI: INFRA/LABEL/2014

Barcelona, 31 dejuliol de 2014

REUNITS

D'una part, el Sr. Joan Lluis Quer ¡ Cumsille, majord'edat, i amb DNI número 46.117.014-J.

De 1'altra part, el Sr. Martí Casadesús Fa, majar d'edat, i amb DNI número 77.961.204-J.

ACTÚEN

El primer, en nom i representado d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU (Infraestructures.cat), domiciliada a Barcelona al carrer Vergós 36-42, amb CIF número A-
59377135 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42711, foli 197, full núm. B-4336,
inscripció 146.

El Sr. Joan Lluís Quer i Cumsille actúa en la seva condiciú de President i Conseller Delegat de la
societat, en virtut de les facultáis atorgades peí Consell d'Administració d'lnfraestructures.cat de data
10 de julio! de 2011, elevades a públic mitjan^ant escriptura atorgada en data 16 de man; de 2011,
davant el Notari de Catalunya, el Sr. Joan-Carles Farres Ustrell, amb número de protocol 548.

El segon, en nom i representado de 1'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA domiciliada a Barcelona, al carrer deis Vergós, 36-42, amb CIF número
Q0801199A, que es una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva
activitat al dret privat, d'acord amb el que disposa 1'article 139.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d'universitats de Catalunya.

El Sr. Martí Casadesús Fa actúa en la seva condició de Director de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, nomenat en virtut de la Resolució ECO/1895/2013, de 10 de
setembre (DOGC núm. 6462, de 18 de setembre de 2013), d'acord amb 1'article 11.2.i) del Decret
93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatus de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.

Ambdues parts manifesten que les seves facultats no han estat suspeses, revocades ni limitades, i
que per tant, son vigents i suficients per aquest acte, així com que no ha variat la capacitat jurídica de
les seves representados, i a 1'efecte

EXPOSEN

Que Infraestructures.cat compta en la seva plantilla de treballadors amb professionals de 1'ámbit de
1'Enginyeria Civil amb experiencia reconeguda al sector de la construcciú d'infraestructura d'obra
pública de Catalunya.



Que AQU Catalunya té com a finalitat 1'assegurament de la qualitat deis ensenyaments universitaris,
que realitza mitjangant processos d'avaluació externa.

Que d'acord amb la Planificado d'Activitats d'AQU Catalunya, durant el segon semestre de 2014 AQU
Catalunya ha de nomenar dos comités d'avaluació per a la realització de la visita externa a 1'Escola
Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Cañáis i Ports de Barcelona de la Universitat Politécnica de
Catalunya, per a 1'acreditació d'algunes titulacions, aixf com 1'emissió del segell internacional
EURACE en 1'ámbit de les Enginyeries.

Que els comités que realitzen 1'avaluació externa están formats per dos académics de reconegut
prestigi, un deis quals es el presiden! del comité, un professional, un estudiant i un expert en
metodologies d'avaluació, que actúa de secretar].

Per aquests motius les parts formalitzen el present Conveni que es regula per les clausules següents

CLAUSULES

Primera. Objecte

En aquest conven! es concreta la col-laboració entre Infraestructures.cat i AQU Catalunya per a la
designado, d'entre els professionals que integren Infraestructures.cat, d'un Enginyer Civil per tal que
participi en els dos comités d'avaluactó externa de 1'Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins,
Cañáis i Ports de Barcelona de la Universitat Politécnica de Catalunya, per a 1'acreditació d'algunes
titulacions, aixl com 1'emissiú del segell internacional EURACE en 1'ámbit de les Enginyeries,

Segona. Designado del professional

Infraestructures.cat proposa que el Sr. Albert Corominas Salvador, Enginyer Civil i técnic de la
Gerencia d'obres de Carreteres 1, sigui la persona que participi com a professional expert en
Enginyeria Civil en els processos d'avaluaci6 esmentats en la cláusula primera.

AQU Catalunya, després de revisar el curriculum del Sr. Corominas, considera que es adequat el seu
perfil per formar part deis comités esmentats i el nomenará d'acord amb els procediments establerts
per 1'Agéncia.

Tercera. Tasques a realitzar peí professional

Infraestructures.cat autoritzará al professional designat a participar en el procés d'avaluaci6 externa
que consistirá en: una formació previa de com actúa el comité que es realitzará a AQU Catalunya,
1'análisi de la documentació aportada peí centre universitari de cara a preparar la visita externa
assenyalada a 1'Expositiu, la realització de la visita o visites presenciáis al centre esmentat, i la
participació en la revisió final del 1'lnforme d'avaluació externa del centre.

Quarta. Contraprestació económica

AQU Catalunya com a contraprestació pels servéis prestáis peí professional dtnfraestructures.cat i
aplican! les retribucions que té aprovades peí Consell de Direcció per a la participado de membres ais
comités d'avaluació ingressará la qualitat de 1.185,36 euros en concepte de la sessió de formado, les
dues visites externes i la revisió de la documentació i de 1'lnforme final d'avaluaciú externa, mes 1'IVA
aplicable del 21%, essent un total de 1.434,29 euros.



L'ingrés es fará efectiu al compte núm. 0182 6035 41 0201508534 d'lnfraestructures.cat a 1'entitat
bancária BBVA, quan s'hag¡ emés 1'lnforme final avaluado externa al centre.

AQU Catalunya es fará carree de les despeses de despla^ament i manutenció del professional
directament.

Cinquena. Vigencia

El present conveni es vigent des de la seva signatura i s'extingeix quan finalitzi la col-laboració del
professional amb 1'emissió de 1'lnforme final d'avaluaci6 externa del Centre.

Durant la vigencia del conveni aquest podrá ser modificat mitjan^ant acord de les parts.

Sisena. Resolució

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a 1'altra amb un mes
d'anticipac¡ó. En tots els casos s'han de finalitzar totes les tasques i compromisos que hi son
previstos en el moment de la denuncia i fins a la data en que tingui efectes la resolució anticipada del
conveni, el qual es liquidará en aquell moment d'acord amb les prestacions efectivament realitzades.
En supósit de litigi entre les parts, discrepancia o reclamado que resulti de 1'execució o interpretaciú
del presen! conveni, les parts ens comprometem a resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera
amistosa. En cas contrari, es competencia deis jutjats i tribunals de Barcelona.

Setena. Confidencialitat

La confidencialitat de les dades i el tractament de la informado están protegits per la legislació sobre
protecció de dades de carácter personal. Les parts ens comprometem a respectar la legislació sobre
protecció de dades de carácter personal en tot alió que sigui d'aplicació a la informado objecte
d'aquestconveni.

1, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat en la data esmentada en
1'encappalament.

President i Conseller Delegat d'lnfraestructures.cat Director 4'AQU Catalunya


