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CONVENI ESPECIFIC DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
0'ENSENYAMENT SUPERIOR I RECERCA DEL GOVERN 0'ANDORRA I L'AGÉNCIA PER
A LA QUALITAT DEL SISTENIA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

CODI: COUAQUA/1/2015

REUNITS

D'una part, la senyora M. Meritxell Gallo Yanes, directora del Departament d'Ensenyament
Superior i Recerca del Ministeri d'Educaci6 i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra,
especialment facultada per atorgar aquest contráete, segons 1'ordre ministerial del 22
d'abril del 2015 publicada al Butlletí Oficial del Principal d'Andorra el 29 d'abril del 2015.
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Per 1'altra, el senyor 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 dejuny, (DOGC núm. 6404, de 26 dejuny de 2013, actuant en nom i
representació d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de
10d'abrilde2014).

Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,

EXPOSEN

Primer. Que el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca i 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya varen signar, el 20 de novembre de 2014,
un Acord marc de col-laboració segons el qual ambdues institucions contribuirán al
desplegament i manteniment d'activitats que assegurin la qualitat deis ensenyaments
d'educació superior del Principat d'Andorra, d'acord amb les directrius i estándards vigents
en 1'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Segon. Que el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Govem ¿'Andorra
considera necessari 1'análisi per part d'AQU Catalunya de la qualitat deis estándares 4 i 5
que consten a la Guía per a 1'acreditació de les titulacions oficiáis de grau i máster, que son
1'Adequació del professorat de practiques al programa formatiu i 1'Eficácia deis sistemes de
suport a 1'aprenentatge del Máster en Odontologia impartit per la Universitat de les Valls.

Tercer. Que ambdues parts consideren de mutu interés subscriure aquest conveni
especific de col-laboració per dur a terme les activitats que s'esmenten seguidament.

Per aixó, les parts
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ACORDEN

Primer. Objecte

Es objecte del present conveni de col-laboració entre el Departament d'Ensenyament
Superior i Recerca i AQU Catalunya la realització de 1'análisi per part d'AQU Catalunya de
la qualitat deis estándards 4 i 5 que consten a la Guia per a 1'acreditació de les titulacions
oficiáis de grau i máster, que son 1'Adequació del professorat al programa formatiu i
1'Eficácia deis sistemes de suport a 1'aprenentatge del Máster en Odontologia impartit per
la Universitat de les Valls.
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Segon. Obligacions de les parts

1. AQU Catalunya es compromet al següent:
a) Gestionar el procés d'análisi descrit a 1'acord primer, que inclou la visita preparatoria a la
seu d'AQU Catalunya i una visita a la institució per a observar el procés d'ensenyament-
aprenentatge i mantenir entrevistes amb les responsables i grups d'interés vinculats al
máster esmentat.
b) Nomenar un comité d'experts per a la realització de 1'análisi esmentat, que estará formal
per dos académics especialistes en el camp disciplinar del títol objecte d'anális¡ i un técnic
d'AQU Catalunya. Aquests membres serán nomenats peí director d'AQU Catalunya.
Addicionalment, el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca nomenará un máxim
de tres persones que participaran com a observadors en la visita a la Universitat de les
Valls.
c) Elaborar una análisi de millora del tftol que tindrá en compte els criteris del procés
d'acreditació d'AQU Catalunya que está establert per a totes les tituladons universitáries
oficiáis.
d) Enviar una proposta d'análisi, preferiblement abans del 15 de setembre de 2015 i
1'análisi definitiva, preferiblement abans del 30 de setembre de 2015.

2. El Departament d'Ensenyament Superior i Recerca ha d'assegurar que la Universitat de
les Valls realtei les accions següents:
a) Facilitar els espais adequats per a la realització de la visita externa del comité d'análisi.
b) Organitzar les audiéncies següents: professorat, estudiants, personal d'administració i
servéis i responsables deis centres de practiques, i equip directiu de la facultat.
c) Aportar la informació i evidencies següents: el Pía d'estudis del máster esmentat i
documentació assodada; la informació relacionada amb les practiques que s'analitzaran,
com ara, la guia de practiques, evidencies de les practiques, la memoria i notes de les
practiques, els manuals, etc.

Ateses les especificitats del programa sotmés a análisi, 1'informe d'autoavaluació ha de
contenir la informado addicional següent:
1. El sistema de garantía de qualitat aplicat ais laboratoris extems al carnpus.
2. Evidéncies/mostres que els estudiants aconsegueixen les competéncies descrites al Pía
d'estudis.

Per a aixó s'han de facilitar les evidencies necessáries que demostrin 1'assoliment deis
objectius de formació descrits en la memoria del Pía d'estudis.
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Tercer. Finan^ament

De conformitat amb el present conveni, el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
transferirá al compte de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(IBAN ES48 2100 5000 5102 0003 0583) la quantitat de 3.460   (tres mil quatre cents
seixanta euros). Aquest import inclou 1'impost andorra sobre la renda deis no-residents
flscals, que suposa 10% del total de les factures trameses al Govern, per facilitar la
realiteació de les tasques encomanades en aquest conveni.

Aquesta aportació económica es fará efectiva en un únic termini abans del 30 de
novembredel 2015.

Quart. Tractament i protecció de dades de carácter personal en relació amb les
activitats objecte del conveni

Si en la realització de 1'análisi descrita en 1'acord primer, el comité d'análisi o AQU
Catalunya té accés a dades de carácter personal s'aplicará la normativa relativa a la
protecció de dades de carácter personal.
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Cinqué. Comissió de seguiment

La interpretació i seguiment de 1'execució d'aquest conveni específic es realitzará
mitjangant la Comissió de seguiment prevista a 1'acord tercer de 1'Acord marc de
col-laboració, de 20 de novembre de 2014, del Departament d'Ensenyament Superior i
Recerca i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sisé. Vigencia del conveni

La vigencia d'aquest conveni específic s'acabará amb 1'emissió de 1'análisi descrita a
1'acord primer.

Seté. Resolució de controvérsies

Totes les qüestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de la
interpretado, 1'aplicació o 1'execució del present acord serán resoltes, en primer lloc, en el
si de la Comissió de seguiment, o be, per amigable resolució.

Vuité. Resolució del conveni

El present conven! quedará resolt per les causes següents:
a. Fi de la durada del present conveni.
b. Incompliment deis pactes i atorgaments del present conveni.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment del conveni.
d. Mutu acord entre les parts.
e. Per altres causes legalment establertes.
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En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment s'adre;ará a 1'altra per mitjá d'una
comunicado escrita, notificada per un mitjá que n'acrediti la recepció, comminant-la a
corregir-lo en un termini máxim de 30 dies hábils, moment en el qual la rescissió
esdevindrá efectiva.

Nové.- Controvérsies

Les parts es conduiran d'acord amb el principi de la bona fe i de procurar el benefici
conjunt.

Totes les controvérsies que puguin sorgir entre les parts relatives a 1'aplicadó i/o
interpretació d'aquest conveni de col-laboració serán resoltes amistosament mitjan^ant
consulta i conciliació entre ambdues parts. A aquests efecte, la part que consideri
incomplert 1'acord haurá d'identificar 1'incompliment concret i la seva causa, notificant-ho
per escrit a 1'altra.

En el termini máxim d'un mes natural, les parts hauran d'aconseguir un acord que resolgui
el conflicte. En cas contrari, les parts hauran de manifestar-se mútuament si consideren
que 1'incompliment afecta o no la continuftat de 1'acord, podent resoldre'1 de mutu acord o
per decisió unilateral d'una de les parts comunicada a 1'altra.

I, en prova de conformitat, signen i rubriquen aquest Conveni especffic per duplicat i amb
un sol efecte a

Andorra, 22 de maig de 2015

Peí De|iiartamenf! d'Ensenyament
Superior i Receróa del Govern d'Andorra

M. Meritxell Gallo Yanes^

Per 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya

Josep Joan Moreso Mateos


