
CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE UAGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE
CATALUNYA PERA LA PROMOCIÓ DE LES AVALUACIONSINTERNACIONALS DE
TITULACIONS UNIVERSITÁRIES MITJANpANT LA INTEGRACIÓ DE L'OBTENCIÓ DEL
SEGELL TEMÁTIC DURANT L'ACREDITACIÓ DE TITULACIONS DE L'ESCOLA
TÉCNICA SUPERIOR D-ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA

CODI: AQU-UPC/AVAL-INT/2015

Barcelona, 1 de setembre de 2015

D una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
sistema.-ur"yereitari 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
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'abrilde2003). '' ---..---

Per 1'altra, el doctor Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politécnica de Catalunya,
q"s 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, 1'article 79 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer.
d'universitats de Catalunya i 1'article 64 deis Estatuts de la Universitat Politécnica de
Catalunya, aprovats per 1'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig.

EXPOSEN

Quecorrespon a 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
1'avaluació, la eertificació, el seguiment i 1'acreditació, d'acord amb estándards académics i
socials intemacionals, deis ensenyaments conduents a 1'obtenció de titols oficiáis i propis
que imparteixen les universitats i altres centres d'educació superior; el foment de 1'avaluació
i la comparació de criteris de qualitat, d'acord amb estándards internacionals, especialment
peí que fa a la docencia, la recerca i la transferencia del coneixement, d'acord amb 1'article
3.1.C) i d) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.

Que 1'avaluació esmentada es realitza d'acord amb el que estableix e/ Marc per a la
Verificado, Seguiment, la Modificado i 1'Acreditació de Titulacions Oficiáis, aprovat per AQU
Catalunya. Aquest marc culmina amb 1'acreditació de la titulació universitaria oficial segons
els termes establerts en la Guia per a 1'acreditació de les fitulacions oficiáis de arau i master
d'AQU Catalunya.

Que, d'altra banda, a Europa h¡ ha un corrent que aposta per obrir una via semblant d'abast
continental. Aquesta opció es desenvolupa per mitjá deis anomenats labels o segells
temátics, que preconfiguren fonamentalment, i únicament, dos aspectes en un determinat
ensenyament u.niversitari que son els objectius de formació minims, en primer lloc; i quins
son els elements básics requerits per facilitar 1'assoliment deis objectius de formacio, en
segon lloc.

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat
Politécnica de Catalunya van acordar la promoció d'avaluacions de carácter internacional



d'algunes titulacions universitáries impartides per 1'Escola Técnica Superior d'Enginyers de
Camins, Cañáis i Ports de Barcelona.

Que 1'Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Cañáis i Ports de Barcelona de la
Uniyersitat Politécnica de Catalunya va realitzar 1'any 2015 el procés d'avaluació per a
I pbtenció en determináis graus i másters deis segells temátics EUR-ACE, que va ser
avaluat perASIIN, amb estreta col-laboració d'AQU Catalunya.

Que en aquest procés, ambdues parts han col-laborat en la coordinado i organització d'un
procés ¡ntegrat d'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis i del-procés per a
lobtenció del segell temátic esmentat, en relació amb el qual AQU Catalunya va avanzar el
financament d'aquest procés en concepte de promoció d'avaluacions internacionaís de
tjtulacions universitáries. Per aquest motiu, les parts consideren procedent la compensació
de les despeses incorregudes per AQU Catalunya, incloent únicament els costos de
I avaluació (labels i despeses de viatges).

Que 1'article 3.1.p) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya disposa que correspon a ÁQU Catalunya el
desenvolupament de les tasques que li siguin encarregades per les universitats.

Es per aixó que les parís estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectiu

Aquest conveni té 1'objectiu d'establir els termes de col-laboració sobre la promoció
d avaluacions de carácter internacional d'algunes titulacions universitáries de 1'Escola
Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Cañáis i Ports de Barcelona de la Universitat
politecnica de Catalunya, aixi com determinar la compensado de les despeses incorregudes
per AQU Catalunya en el marc de la coordinado i organització del procés d'acreditació
esmentat per cadascuna de les parts signants.

En concret, 1'ASIIN, en col-laboració ambAQU Catalunya, va aplicar el procés d'avaluaci6
pera 1'obtenció delsegell temátic EUR-ACE de les titulacions següents: órau en Enginyeria
Civil, Grau en Construcció Civil, Grau en Enginyeria Geológica, Máster Universítari en
Enginyeria Civil i Máster Universitari en Métodes Numérics.

Segon. Abast de la col-laboració en el procés d'integració de 1'acreditació de les
titulacions i 1'avaluació pera 1'obtenció deis segelts temátics

La col-laboració entre AQU Catalunya i la Universitat Politécnica de Catalunya va consistir
en el següent:

1. AQU Catalunya va realitzar les accions següents:
a. Coordinar i organitzar el procés integral d'acreditació de les titulacions

unlversitáries oficiáis i el procés per a 1'obtenció del segell temátic esmentat a
1'acord primer d'aquest conveni, incloent la gestió de tots els experts i avaluadors
nomenats.

b. Ser 1'interlocutor amb ASIIN per tal que el procés per a 1'obtenció del segell
temátic esmentat encaixi amb el procés d'acreditació de les titulacions
universitáries oficiáis citades.

c. Realitzar els pagaments deis servéis d'ASIIN per avangat, a compensar quan se
signi aquest conveni.



2. La Universitat Politécnica de Catalunya va realitzar les accions següents:
a. Donar suport al procés integrat d'acreditació de les titulacions universitáries

oficiáis i el procés per a 1'obtenció del segell temátic esmentat a 1'acord primer
d'aquest conveni, tal com estableixen les guies d'acreditació d'AQU Catalunya i
d'ASIIN per a 1'obtenció de 1'esmentat label.
Contribuir, en part a les despeses del procés integrat, que son les referente a
una part del procés per a 1'obtenció del segell temátic esmentat, d'acord amb el
que s'exposa en aquest conveni.
Intercanvi d'experiéncies amb AQU Catalunya en aquest procés integral.

b.

c.

Tercer. Pressupost i finangament.

Ates que AQU Catalunya va coordinar i organitzar el procés integral d'acreditació de les
titulacions universitáries oficiáis i del prpcés per a 1'obtenció del segell temátic esmentat en
1'acord primer d'aquest conveni, la Universitat Politécnica de Catalunya transferirá a AQU
Catalunya, en compensado de les despeses incorregudes per AQU Catalunya, que inclouen
el pagament deis costos exposats en 1'acord segon (part de l'avaluac¡6 deis segells temátics
i despeses de viatges deis avaluadors d'ASIIN), que es quantifica en 13.191,60 euros.

La Universitat Politécnica de Catalunya realitzará el pagament de la quantitat esmentada en
euros al compte corrent d'AQU Catalunya núm. ES48 2100 5000 5102 0003 0583 abans del
30 d'octubre de 2015.

Aquest cost se satisfá en estricta compensado de les despeses incorregudes per AQU
Catalunya en la gestió del procés integrat d'acreditació i d'avaluació del segell temátic fruit
de 1'agrupació de les entitats, per assolir els objectius d'aquest procés integrat com un
projecte comú, i en estricta restitució de 1'equilibri de les quotes assignades per la
consecució d'aquest.Conven¡.

Quart. Calendan

El procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis i el procés per a
1'obtenció del segell temátic esmentat s'ha realitzat de manera satisfactoria durant el primer
semestre de 2015 i, per tant, es procedent realitzar la compensado esmentada a l'acord
tercer d'aquest conveni.

Cinqué. Tractament de les dades de carácter personal

En el tractament de les dades de carácter personal que s'han utilitzat s'ha ates allá que
disposa la Llei orgánica de protecció de dades de carácter personal.

Sisé. Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i s'extingirá quan les parts
hagin finalitzat les seves obligadons que son, per part de la Universitat Politécnica de
Catalunya, la realització de la transferencia de part del cost del procés d'acreditació integrat,
segons el que estableix 1'acord tercer del conveni; i per part d'AQU Catalunya, la realització
del procés de metavaluació del procés, que previsiblement será el mes de desembre de
2015.



Seté. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conven!.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'áquest conveni, les parts el signen per
duplica! en el lloc i en la data esmentats a 1'encapcalament.

Per 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema

Universitari.de Catalunya

Per la Universitat Politécnica de Catalunya

lent Rector


