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ADDENDA A L'ACORD MARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAWIENT
0'ENSENYAMENT SUPERIOR I RECERCA DEL GOVERN D'ANDORRA I UAGÉNCIA PER
A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

D'una part, el doctor 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 li confereix 1'article 11.5.g
deis Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 315/2016, de 8 de novembre (DOGC núm.
7244, de 10 de novembre de 2016).
Per 1'altra, el senyor Eric Jover Comas, ministre d'Educació i Ensenyament Superior del Govern
d'Andorra, segons el Decret de l'1-4-2015 peí qual el cap de Govern nomena els membres del
Govern i els seus carrees respectius (BOPA núm. 28, d'1 d'abril del 2015).
I 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 (BOPA núm. 62, del 26 d'octubre del 2016) i 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
andorra (AQUA) (BOPA núm. 42, del 20 dejuliol del 2016).
Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,
EXPOSEN
Primer. Que 1'AQU Catalunya i el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Ministeri
d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra 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 Principal d'Andorra, d'acord amb les directrius i estándards vigents en
1'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

.Segon. Que 1'AQUA es crea per la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de 1'Agéncia de
Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), com a institució de dret públic que
ajusta la seva activitat al dret administratiu del Principat d'Andorra, gaudint de personalitat
jurídica, patrimoni propi i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
Tercer. Que 1'objectiu de 1'AQUA, segons la citada Llei 9/2016, es 1'avaluació, acreditado i
certificado de la qualitat de 1'ensenyament superior a Andorra d'acord amb els principis de
1'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Quart. Que les parts están interessades en formalitzar el traspás deis compromisos assumits
peí Departament d'Ensenyament Superior i Recerca envers 1'AQU Catalunya, en favor de
1'AQUA.
El que s'ha exposat anteriorment justifica la necessitat de signar aquesta addenda, la qual
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 intemacionals o supranacionals, per la qual cosa, ambdues parts,
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ACORDEN

Primer. Que el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra acorda
traspassar els compromisos assumits el 20 de novembre del 2014 a través del Departament
d'Ensenyament Superior i Recerca, a 1'AQUA.
Segon. Que 1'AQUA accepta subrogar-se en els drets i obligacions assumits peí Departament
d'Ensenyament Superior i Recerca i recollits en 1'Acord marc signat el 20 de novembre del
2014.
Tercer. Que 1'AQU Catalunya accepta la subrogació per part de 1'AQUA.

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

Barcelona, 16 de mar? del Sant Julia de Lória, 16 de mar? Sant Julia de Lória, 16 de
2018 del 2018 mar? del 2018

Per 1'Agéncia per a la Peí Ministeri d'Educació i Per 1'Agéncia de Qualitat de
Qualitat del Sistema Ensenyament Superior 1'Ensenyament Superior
Universitari de Catalunya d'Andorra

Josep Joan Moreso Mateos Eric Jover Comas

Marta Fonolleda Riberaygua

