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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE 
GOVERN N.2 

Lloc: Sala 11 de la seu d’AQU Catalunya (Carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona) 

Data: 1 de desembre de 2017 

Hora d’inici: 11:00 hores 

Hora d’acabament: 12:30 hores 

Assistents: 

1. Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya) 
2. Margarita Arboix Arzo (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
3. Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya i acadèmica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya) 
4. Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats) 
5. Pau Parals Oliveras (estudiant, Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes) 
6. Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)  
7. Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern) 

Excusen l’absència: 

1. Joan Gabriel Burguera Serra (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les 
organitzacions sindicals) 

2. Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

3. Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)  
4. Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 
5. Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca) 

 

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 

El president d’AQU Catalunya dóna la benvinguda als assistents a AQU Catalunya i excusa 

les absències. A continuació inicia la reunió de la Comissió Permanent. 

 

1. Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior 

El president d’AQU Catalunya sotmet a aprovació l’acta de la Comissió Permanent de la sessió 

del dia 21 de novembre de 2016. 

 

S’aprova l’acta. 

Acord: ACP201701 
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2. Informe del president d’AQU Catalunya 

El president informa sobre els efectes a AQU Catalunya de l’aplicació de l’Ordre 

HFP/878/2017, de 15 de setembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Concretament, explica que els efectes en el cas de l’Agència han estat limitats. AQU Catalunya 

disposa del 100% del pressupost assignat; i ha implantat el nou procediment per efectuar els 

pagaments que, fins al moment, no ha produït cap incidència a l’hora de fer-los efectius.  

En segon lloc explica el registre europeu d’agències de qualitat EQAR ha renovat la inscripció 

d’AQU Catalunya en el registre fins el 2022. Aquesta inscripció és important pel reconeixement 

mutu que implica de les decisions de les avaluacions de les titulacions que AQU Catalunya 

realitza en el marc europeu. 

 

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes 

El director d’AQU Catalunya informa dels temes següents: 

1. Evolució de les avaluacions del Marc per a la verificació, la modificació, el seguiment i 

l’acreditació de les titulacions. Des de la implantació del Marc VSMA el nombre 

d’avaluacions a titulacions ha anat creixent de forma important, el 2018, d’acord amb la 

previsió, AQU Catalunya duplicarà el nombre d’avaluacions respecte les realitzades el 

2011. Això també es degut al nombre creixent de graus i màsters que s’ofereixen a 

Catalunya, aproximadament unes 1.000 titulacions. 

 

El director general d’Universitats explica la iniciativa que hi ha dins la Comissió de 

Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya en la qual 

es treballa per agrupar les titulacions per simplificar el sistema. 

 

2. Evolució dels processos d’avaluació del professorat. Des del 2011 i també com a 

conseqüència de l’impuls del Programa Serra Húnter hi ha hagut un augment gradual i 

sostingut de les sol·licituds d’avaluació. El 2017 s’han presentat un 54% més de les 

sol·licituds que el 2011. I concretament, en la segona convocatòria s’han presentat 800 

sol·licituds quan l’habitual eren unes 350. 

 

3. Increment de l’impacte de la càrrega de treball al personal d’AQU Catalunya. El 2017 

pràcticament la totalitat del personal d’AQU Catalunya ha respost l’enquesta de riscos 

psicosocials i un dels resultats més preocupant és veure com el factor la càrrega de treball 

continua essent un dels factors que segueix trobant-se en el nivell de risc molt elevat i 

afecta a tots els grups professionals de l’Agència. 

 

4. Aprovació del Protocol per a la Certificació dels Sistemes Interns de Garantia de la Qualitat 

a les universitats per part de la Conferència de Política Universitària. D’acord amb el 

Ministeri ara solament queda per articular-ho l’elaborar una aplicació informàtica. AQU 

Catalunya ja va aprovar la Guia d’avaluació que com a innovació estableix que primer 



 

 

 

 

 Comissió Permanent │ 01.12.2017 │ Acta núm. 2  3 

l’Agència avaluarà els aspectes transversals a tota la universitat i després se centrarà en 

els aspectes específics de cada centre. La certificació implicarà que tots els comptadors 

de la validesa de les titulacions s’igualin a zero de forma automàtica i, consegüentment, 

s’iniciï per a totes les titulacions un cicle de vigència de 5 anys. Aquest nou model afavoreix 

una major autonomia a les universitats en el procés de verificació, modificació, seguiment 

i acreditació de les titulacions.  

 

5. Elaboració de benchmarks. Per continuar impulsant una major autonomia a les universitats 

el Marc VSMA (2016) contempla la possibilitat que noves titulacions puguin ser verificades 

a partir de referents prèviament establerts (benchmarks). Actualment, AQU Catalunya ha 

elaborat el de Turisme i Informàtica i ha iniciat els d’Economia i Administració d’Empreses 

i el següent, en principi, serà Disseny. En el cas del benchmark de Turisme es farà una 

prova pilot amb la Universitat Rovira i Virgili. Si el centre funciona bé ell mateix pot verificar 

la titulació, utilitzant aquest referent. El director explica que voldria poder anar més ràpid 

en la confecció de benchmarks però els recursos actuals no ho permeten. 

 

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona suggereix que AQU Catalunya 

distribueixi entre les diferents universitats que facin la proposta base en els benchmarks i 

després sigui AQU Catalunya la que les revisi. Creu que si reparteix la seva elaboració 

sobretot en centres que han demostrat la seva excel·lència potser es podria anar molt més 

ràpid. 

 

El director en pren nota. 

 

6. Participació d’AQU Catalunya al projecte europeu Data Base of External Quality 

Assurance Results, coordinat pel registre europeu d’agències de Qualitat EQAR. L’objectiu 

és disposar d’una BBDD europea amb els resultats de tots els títols acreditats per les 

agències europees.  

 

7. Estat de treballs de l’enquesta d’Inserció Laboral 2017 i els de 2020. Pel que fa a la de 

2017, explica que s’està finalitzant l’informe de màsters i s’està treballant en finalitzar, 

també, els informes comparatius d’indicadors i en introduir totes les dades al portal 

EUCdades. En el cas de l’enquesta del 2020, AQU Catalunya ja ha definit les promocions 

a enquestar i actualment s’està a punt de llançar una crida a les universitats espanyoles 

que hi volguessin participar, en aquests casos l’objectiu d’AQU Catalunya no és fer negoci 

però fixarà un cost que cobreixi tots els costos. 

 

El representant dels estudiants pregunta quins són els informes personalitzats i el director 

d’AQU Catalunya respon que són informes específics a universitats, centres, titulacions 

que ho demanen. 

 

8. Enquesta de satisfacció dels estudiants recents 2016 i 2017. En el cas de l’enquesta de 

satisfacció 2016 el director explica els primers resultats obtinguts i el fet que l’any vinent 
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es preveu presentar els resultats de tres anys seguits acumulats. Si es fa d’aquesta 

manera, els títols amb més de 40 titulats tenen representativitat estadística, per tant, les 

dades són fiables. En el cas de l’enquesta de 2017, s’informa que avui mateix comença la 

recollida del treball de camp. 

 

9. AQU Catalunya assumeix la direcció tècnica de l’Enquesta Via Universitària, que lidera la 

Xarxa Vives. Aquesta enquesta té per objecte preguntar als i a les estudiants universitaris 

sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi. 

 

10. Enquesta d’inserció laboral als ocupadors 2017-2019. La Fundació Bancària la Caixa 

col·labora al projecte que compta amb un finançament extern de 200.000 euros. En 

aquesta ocasió, a diferència de l’edició del 2014-2016 comptarà amb un total de 16 

enquestes especialitzades (Funció Pública, Centres Educatius, Infermeria, Medicina 

Turisme, TIC, Enginyeries de la producció, Biociències, Humanitats i indústries Culturals, 

Farmàcia, Serveis Jurídics, Construcció, Mitjans de comunicació, entitats financeres, 

Consultories i Disseny) que s’han d’aproximar d’una forma més clara a les necessitats 

competencials de cada sector i aquesta informació ha de revertir en una millora dels plans 

d’estudis. 

 

11. Organització de la jornada sobre Enginyeria industrial i logística. AQU Catalunya recull la 

informació que disposa dels processos d’avaluació i enquestes per àmbits de titulacions i  

organitza una jornada per posar-los en comú per generar una reflexió dins de la comunitat 

universitària. D’aquestes jornades (Medicina, Infermeria, Docència) se n’extrauen reptes 

que es trameten als agents per a que siguin tinguts en compte. 

 

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions. 

 

El representant del CEUCAT felicita a AQU Catalunya per la feina que realitza. 

 

 

4. Presentació i aprovació, si escau, del calendari d’avaluació dels processos contemplats 

en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació 2018 

El director d’AQU Catalunya presenta les modificacions al calendari d’avaluació dels processos 

contemplats en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació. El primer 

canvi obeeix a la certificació del sistema intern de qualitat,  es demana que al mes de juny les 

universitats presentin a AQU Catalunya els centres que volen certificar el sistema per tal de 

poder preparar els comitès d’avaluació i organitzar millor l’avaluació. El segon canvi és que el 

procés de presentació de les titulacions a verificar s’estableix del mes de febrer al 15 d’abril de 

cada any. L’any 2018 s’avaluaran les titulacions que s’hauran d’impartir el 2019-2020. 

Aquest calendari s’aprova amb la condició que qualsevol modificació que aprovi el Consell 

Interuniversitari de Catalunya i que afecti al procés de verificació es veurà reflectida de forma 

automàtica al calendari. 
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El president obre un torn obert d’intervencions. 

El director general d’Universitats explica que el motiu de la modificació dels terminis de la 

verificació obeeix a la necessitat que al Saló de l’Ensenyament totes les titulacions que 

s’ofereixin estiguin avaluades i per tant l’oferta no sigui provisional sinó la definitiva. 

 

S’aprova el calendari d’avaluació dels processos contemplats en el Marc per a la verificació, 

el seguiment, la modificació i l’acreditació 2018 

Acord: ACP201702 

 

5. Presentació del pressupost definitiu 2017 d’AQU Catalunya 

El director d’AQU Catalunya, abans de presentar el pressupost definitiu 2017, vol informar que 

el pressupost d’AQU Catalunya per a 2018 serà la prorroga del pressupost inicial de 2017. Així 

mateix, comenta que hi ha conceptes que no estan inclosos en aquest pressupost. Un d’ells 

és l’increment de les retribucions de l’1% al personal d’AQU Catalunya del 2017 i la resta es 

deuen a l’impacte en l’increment de l’activitat per avançar el calendari de verificació, pel fet 

que l’avaluació dels doctorats no pot ser per centre sinó per programa i per l’impacte de l’efecte 

crida del Programa Serra Húnter en l’avaluació del Professorat. El director explica que AQU 

Catalunya trametrà al director general una carta explicativa per veure com es podrà gestionar. 

El director general d’Universitats comenta que el pressupost de 2017 s’haurà de prorrogar al 

2018, però que encara no se sap en quins termes i, per tant, desconeix quina capacitat efectiva 

tindrà per atendre la petició. 

Pel que fa al pressupost definitiu amb el qual AQU Catalunya treballa el director explica que 

els canvis respecte els aprovats són menors. Per la vessant dels ingressos: la no execució de 

part de les dimensions addicionals previstes, l’increment de finançament per projectes externs 

(Ocupadors, TeSLA, PACAGRO, etc.), l’increment de crèdit per part de la Generalitat de 

Catalunya per fer front a l’increment de l’1% de la retribució i el finançament de la paga extra 

2012, i la incorporació de romanents i dotacions del 2016 aplicades el 2017 (Inserció Laboral, 

Ocupadors, PACAGRO i TeSLA); i per la vessant de les despeses: la reducció corresponent 

en la no aplicació de l’IVA en el lloguer dels espais arrendats a AQU Catalunya, la distribució 

del pressupost d’inversions entre les inversions en immobilitzat immaterial cap a inversions en 

equips de procés de dades i telecomunicacions, l’increment en el capítol 1 corresponent a 

l’increment de l’1% de les retribucions i la 2a paga 2012 i, per primer cop des del 2011, la 

retribució d’objectius d’acord amb la norma, i la utilització dels romanents i dels ingressos 

externs. 

 

El director general d’Universitats pregunta si l’Agència preveu tancar amb equilibri. 

AQU Catalunya respon afirmativament. 
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6. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació de la Recerca  

El president d’AQU Catalunya informa de la proposta del president de la Comissió d’Avaluació 

de la Recerca de designació, per la Comissió Permanent per delegació del Consell de Govern 

d’AQU Catalunya, com a membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de la Dra. Mary 

Josephine Nash Baldwin, catedràtica de la Universitat de Barcelona; i del Dr. Jordi García 

Ojalvo, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, en substitució del Dr. Àlex Alsina Keith, 

catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra; i el Dr. Sergio Castillón Miranda, catedràtic de la 

Universitat Rovira i Virgili, que han finalitzat el seu mandat. 

El president d’AQU Catalunya informa que el president de la Comissió d’Avaluació de la 

Recerca nomenarà el Dr. Jordi García Ojalvo president de la Comissió Específica de Ciències. 

Els nomenaments tindran efectes a partir del dia 1 de gener de 2018. 

 

Es designen els membres. 

Acord: ACP201703 

 

7. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU 

Catalunya entre el juliol i l’octubre de 2017 

El president d’AQU Catalunya informa sobre els 4 convenis i les 3 addendes subscrits i signats 

per AQU Catalunya des del juliol de 2017:  

 2 convenis i 1 addenda per a l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat 

de centres adscrits 

 1 conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya per a la homogeneïtzació dels 

processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector 

públic de la Generalitat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 

 1 addenda amb el Departament d’Ensenyament per al desenvolupament de les 

activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d’estudis 

dels ensenyaments artístics superiors i per a l’assessorament en l’assegurament 

de la qualitat d’aquests ensenyaments  

 1 conveni amb la UB per a la realització de cursos per a la promoció de la 

participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema 

universitari 

 1 addenda amb el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern 

d’Andorra per a l’emissió d’un informe previ d’avaluació 

 

El president explica que AQU Catalunya signa convenis per avaluar els sexennis del 

professorat dels centres adscrits. També, afegeix la dificultat que AQU Catalunya té per tal 

que la CNEAI transmeti a l’Agència els trams avaluats al personal funcionari, que al final s’ha 
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de sol·licitar a les universitats, i, també, la impossibilitat que la CNEAI reconegui les 

avaluacions que realitza AQU Catalunya. 

El director general d’Universitats indica que intentarà preguntar com està, com a mínim, el 

traspàs de la informació a AQU Catalunya. 

 

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juliol i l’octubre de 

2017. 

Acord: ACP201704 

 

8. Torn obert de paraules 

El director general d’Universitats demana a AQU Catalunya que analitzi mesures de 

discriminació positiva en els processos d’avaluació de la recerca del professorat, per tal que la 

maternitat no tingui un impacte negatiu en la carrera acadèmica. Per aquest motiu suggereix 

que l’Agència analitzi referents internacionals que s’utilitzin en organismes similars, com per 

exemple l’European Research Council.  

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona subscriu la petició del director general 

d’Universitats i creu que s’ha de treballar en aquest sentit per minimitzar els greuges existents. 

El director d’AQU Catalunya comparteix l’opinió plantejada i respon que l’Agència des de fa un 

temps està analitzant diferents propostes per intentar-les introduir als processos d’avaluació. 

Així, també, informa que el dia 12 de desembre hi ha convocada una Comissió d’Avaluació de 

la Recerca en la que es preveu que es tracti aquesta qüestió. 

El director general d’Universitats comparteix que un dels criteris generals que utilitza la 

Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya 

per aprovar noves titulacions és el resultat obtingut en els processos d’acreditació de les 

titulacions del centre on es vol implantar una nova titulació. Per tant, posa de manifest el valor 

i l’ús que des de la Generalitat de Catalunya es dóna als processos d’avaluació que du a terme 

l’Agència. 

 

El president aixeca la sessió tot desitjant Bones Festes a tothom, de la qual, com a secretària, 

estenc aquesta acta. 

La secretària,       Vist i plau 

        El president, 

 

 

 

 

 

Maria Giné Soca      Josep Joan Moreso Mateos 
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