
ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'AGÉNCIA PER A
LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT
AUTÓNOMA DE BARCELONA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'EINA DE CONSULTA
D'INDICADORS

Barcelona, 19 de maig de 2014

REUNITS

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Excm. president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribu'1'des al
Decret 93/2003, d'l d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Per 1'altra, el Dr. Ferran Sancho Pifarré, rector Magnific de la Universitat Autónoma de
Barcelona, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003. de 19 de
febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 75 deis Estatuts de la Universitat Autónoma de
Barcelona, aprovats peí Decret 237/2003, de 8 d'octubre.

EXPOSEN

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitat de Catalunya i la Universitat Autónoma
de Barcelona van signar, el dia 27 de novembre de 2013, un conveni de col laborado per a
1'ampliació de 1'eina de consulta d'indicadors.

Que 1'objecte del conveni consisteix en continuar la collaboració en el projecte de
desenvolupament i ampliació d'un web d'indicadors académics relacionáis amb 1'educació
superior, incloent en 1'eina de consulta els indicadors deis diferents estudis d'inserció laboral
deis graduáis universitaris de Catalunya, i ampliant 1'eina de consulta perqué pugui ser
utilitzada per a 1'orientació deis usuaris potenciáis, com per exemple, el professorat universitari
o 1'estudiantat.

Que en 1'execució d'aquesta col'laboració, durant 1'ampliació i desenvolupament de la nova
versió de 1'eina de consulta d'indicadors, tot i haver realitzat una adaptació i modificado de les
funcionalitats establertes inicialment, s'ha considerat necessari incloure la creació i
configuració de gráfiques del nou entorn per tal que la visualització deis indicadors sigui al mes
entenedora possible.

Per aquestas raons, les parts,



ACORDEN

PRIMER. Objecte.

Aquesta addenda té com a finalitat ampliar 1'objecte del conveni de 27 de novembre de 2013
amb la creació d'un conjunt de gráfiques i la seva visualització a l'e¡na de consulta d'indicadors.
En concret, s'han de generar i configurar 364 gráfiques corresponents ais indicadors deis
diferents ámbits deis quals 1'eina proporciona informació.

Aixl mateix, s'amplia el termini de vigencia del referit conveni segons el que es preveu a 1'acord
tercer d'aquesta addenda.

SEGON. Ampliació de 1'aportació económica d'AQU Catalunya.

L'adaptac¡6 indicada en el punt primer comporta 1'aportació económica per part d'AQU
Catalunya de 6.540,00 euros.

AQU Catalunya transferirá aquest ¡mport al compte corrent de la UAB número 2013-0692-85-
0201413745.

El pagament de la quantitat esmentada es realitzará un 50% del total un cap signada 1'addenda
i el 50% restant quan s'hagi tancat el projecte, previa validació per part d'AQU Catalunya.

TERCER. Termini per a la realització de 1'adaptació.

Es realitzará un primer lliurament del que s'ha determinat en 1'acord primer de 1'addenda abans
del día 1 d'agost de 2014, i un cop feta la revisió per part d'AQU Catalunya, el lliurament
definitiu es realitzará abans del dia 15 d'octubre de 2014.

La UAB i AQU Catalunya vetllaran peí funcionament corréete de les tasques que es realitzin.

QUART. Altres previsions.

Tot alió no previst en 1'addenda es regeix peí conveni de 27 de novembre de 2013 esmentat
anteriorment.

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 rencapyalament.
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