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PRESENTACIÓ 

Aquest document conté les activitats que AQU Catalunya ha realitzat durant l’any 2009. Les 

més rellevants són les següents: en l’àmbit estratègic, l’aprovació del Pla estratègic d’AQU 

Catalunya 2009-2012; en l’àmbit de l’avaluació de la qualitat institucional, la implantació 

progressiva de sistemes de garantia interna de la qualitat per mitjà del programa AUDIT, el 

programa experimental de seguiment, que ens ha de permetre un marc referencial propi del 

seguiment de les titulacions en l’EEES, i l’avaluació dels centres adscrits de les universitats 

catalanes; en l’àmbit de l’avaluació del professorat, la continuació de l’avaluació prèvia als 

processos de selecció de professorat per a la seva contractació a les universitats catalanes i 

l’avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió d’aquest professorat; i, en l’àmbit de 

l’elaboració d’estudis i informes, la realització dels estudis que provenen de les dades de 

l’enquesta d’inserció laboral, i l’elaboració d’un projecte pioner per analitzar els perfils empírics 

de les persones que han demanat l’informe de professorat lector i l’acreditació de recerca en 

els àmbits d’Humanitats i Ciències Socials, a partir de la informació continguda en els seus 

currículums. 

Pel que fa als càrrecs d’AQU Catalunya, cal destacar el nomenament del Sr. Josep Anton Ferré 

Vidal en el càrrec de director de l’Agència, i la renovació de la Sra. Maria Lluïsa Hernanz Carbó 

en el de presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC). 

El 2009 ha estat un any en què l’Agència s’ha preparat per dur a terme els processos de 

verificació de les propostes de graus i màsters, a l’espera que hi hagués un canvi normatiu que 

li permetés realitzar aquesta atribució. Mentre això no ha estat possible, s’ha treballat 

conjuntament amb les universitats per concretar el procés de seguiment del desplegament dels 

títols de màster i grau que han implantat les universitats catalanes. 
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1. ACTIVITATS ESTRATÈGIQUES 

A) Reconeixement internacional  
AQU Catalunya ha elaborat l’informe de seguiment amb les actuacions realitzades durant el 

bienni 2007-2009, a partir dels suggeriments que l’ENQA li va traslladar quan va avaluar 

externament l’Agència l’any 2008. L’informe ha estat valorat positivament pel Consell de 

Direcció de l’Associació Europea d’Agències, que ha expressat la seva "satisfacció amb les 

millores introduïdes per AQU Catalunya". 

B) Borsa d’avaluadors i experts 
Amb la finalitat de millorar els processos de gestió de les persones que formen part dels 

diferents projectes d’avaluació i d’assessorament d’AQU Catalunya, s’han definit els documents 

marc de captació, avaluació, selecció i metaavaluació d’experts, després d’un procés de 

benchmarking. 

També s’han elaborat documents d’autoformació per a experts, que inclouen un programa 

formatiu general, amb aspectes relacionats amb l’assegurament de la qualitat en l’ensenyament 

superior, i un programa formatiu específic per a cadascun dels projectes. 

C) Pla estratègic 
El Consell de Direcció ha aprovat el Pla estratègic d’AQU Catalunya 2009-2012, que té com a 

finalitat millorar l’adequació del funcionament de l’Agència als objectius definits per la LUC i als 

estàndards i recomanacions europeus. 

El Pla, que defineix la missió i els valors de l’Agència i estableix els eixos estratègics en els 

quals orientarà la seva actuació, vol donar resposta, entre d’altres, als objectius següents: 

 Reforçar les activitats transversals, que abracin tot el sistema universitari, tant pel que fa 

referència a l’avaluació com a la realització d’estudis. 

 Desenvolupar processos de seguiment de la qualitat del sistema universitari. 

 Intensificar els processos d’avaluació institucional per tal d’aconseguir un tractament més 

coherent dels mecanismes de garantia interna i externa de la qualitat dels programes i 

serveis que ofereixen les universitats. 

 Evolucionar cap a models d’avaluació del professorat més integrats. 
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2. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 
INSTITUCIONAL 

A) Sistemes d’assegurament de la qualitat a les universitats 

AUDIT 

Un total de 66 centres de les universitats catalanes s’han inscrit en la convocatòria 2009 del 

programa AUDIT, que, desplegat de forma conjunta per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya, té 

per objectiu avaluar, abans de la seva implantació, l’adequació dels sistemes de garantia 

interna de la qualitat dels centres de formació universitària. D’aquests centres, 25 han seguit el 

procés d’avaluació habitual del programa, mentre que la resta han sol·licitat l’exportació de 

resultats positius d’avaluacions prèvies, tant de models generals d’universitat com de models 

específics de centre. 
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Taula 1. Convocatòria 2009 del programa AUDIT: centres que han sol·licitat l’exportació de 
resultats positius d’avaluacions prèvies. Resultat positiu 

Universitat Centre 

UB Escola Universitària d’Infermeria 
Facultat de Pedagogia 
Facultat de Formació del Professorat 
Facultat de Farmàcia 
Facultat d’Odontologia 
Facultat de Medicina 
Facultat de Matemàtiques 
Facultat de Geologia 
Facultat de Biologia 
Facultat de Física 
Facultat d’Economia i Empresa 
Facultat de Dret 
Facultat de Belles Arts 
Facultat de Filosofia 
Facultat de Geografia i Història 
Facultat de Filologia 

UPC Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa - Facultat de 
Nàutica de Barcelona  
Escola Superior d’Enginyeria de Manresa  

URV  Facultat de Lletres 
Facultat de Ciències Jurídiques 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultat d’Enologia 
Escola Universitària d’Infermeria 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

UOC Estudis d’Economia i Empresa 
Estudis d’Arts i Humanitats 
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

UIC Facultat d’Educació 
Facultat de Ciències de la Comunicació 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques 
Facultat d’Odontologia 
Centre d’Estudis Socials Avançats 

Els informes d’avaluació estan disponibles al web d’AQU Catalunya. 
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Taula 2. Convocatòria 2009 del programa AUDIT: centres que han sol·licitat l’avaluació 
ordinària. Resultat pendent 

Universitat Centre 

UAB Facultat de Dret  
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultat de Ciències 
Facultat de Biociències 
Facultat de Psicologia 
Facultat de Ciències de l’Educació 
Facultat de Ciències de la Comunicació 
Facultat de Traducció i Interpretació 
Facultat de Medicina 
Escola Universitària d’Estudis Empresarials 
Escola Universitària d’Informàtica 

UPC Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona 

UdG Escola Universitària d’Infermeria 
Facultat de Ciències 
Facultat de Turisme 

UdL Escola Politècnica Superior 
Escola Universitària d’Infermeria 

URL Escola Tècnica Superior de l’Institut Químic de Sarrià 
UVic Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 

Facultat d’Educació 
Facultat d’Empresa i Comunicació 
Escola Politècnica Superior 
Escola Universitària de Ciències de la Salut 

SUPORT 

Amb el programa SUPORT, dirigit al personal de les unitats tècniques de qualitat de les 

universitats catalanes, AQU Catalunya vol donar suport a les universitats en l’enfortiment de les 

seves estructures internes d’assegurament de qualitat, i també en la preparació dels processos 

d’elaboració, implantació, seguiment i acreditació dels programes formatius. 

Durant el 2009 aquest programa ha prioritzat la visita de personal de les unitats tècniques de 

qualitat a universitats externes al sistema universitari català, preferentment d’altres estats de la 

Unió Europea (s’han acordat visites a Alemanya, Finlàndia, Noruega, els Països Baixos i el 

Regne Unit). Les visites, que es portaran a terme durant el 2010 amb l’objectiu de conèixer com 

funcionen els sistemes de garantia interna de la qualitat, permetran identificar bones pràctiques 

en aquest camp, que es recolliran en informes valoratius lliurats pels participants, i compartir-

les en sessions de treball amb totes les unitats tècniques de les universitats catalanes. 
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B) Qualitat dels programes de formació 

Programa de verificació de títols oficials (avaluació ex ante)  

AQU Catalunya ha planificat el procés de verificació de títols oficials i ha desenvolupat una 

plataforma informàtica que permet la presentació i l’avaluació de totes les propostes. 

Actualment, la normativa vigent atribueix la verificació de graus i màsters exclusivament a 

l’ANECA, que ha proposat convenis de col·laboració amb altres agències de l’Estat perquè 

assumeixin aquesta activitat. AQU Catalunya no ha considerat convenient signar aquest 

conveni, en estar en desacord amb algunes de les seves clàusules. De moment, s’està a 

l’espera d’un canvi normatiu que permeti a l’Agència dur a terme l’avaluació de propostes de 

titulacions oficials. 

Programa experimental de seguiment 

L’article 27.4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenament 

dels ensenyaments oficials, obliga l’ANECA i les agències autonòmiques a dur a terme un 

seguiment dels títols registrats fins al moment en què hagin de renovar la seva acreditació. 

Aquest seguiment s’ha de fonamentar en la informació pública disponible. Abans d’abordar de 

manera sistemàtica el seguiment dels títols oficials, AQU Catalunya ha posat en marxa, amb la 

col·laboració de les universitats catalanes, un programa experimental de seguiment. Cada 

universitat pot participar amb dues titulacions: un grau i un màster. AQU Catalunya ha concedit 

un ajut1 per a cadascuna de les titulacions que hi participen. La taula 3 mostra les universitats i 

els títols oficials participants en aquest programa experimental. 

Amb aquest programa l’Agència ha de facilitar l’establiment d’un marc referencial propi sobre el 

seguiment de la qualitat dels ensenyaments oficials, que s’adreça a concretar les eines de 

seguiment, tant en relació amb l’estructura com amb el contingut. Durant el 2009 s’ha treballat 

en el desenvolupament d’un marc que millori la qualitat de la informació pública referida als 

ensenyaments oficials, pel que fa a l’oferta acadèmica i als seus resultats. El programa també 

observarà el funcionament dels sistemes de garantia interna de la qualitat implementats per les 

universitats.  

                                                      

1 L’ajut per ensenyament és de 1.250 euros, amb un màxim de 2.500 euros per universitat. 
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Taula 3. Ensenyaments que participen en el programa experimental de seguiment de la 
qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster 

Universitat Titulació de grau Titulació de màster 

UB Grau en Informació i Documentació 
(Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació) 

Màster en Aigua. Anàlisi interdisciplinària i 
gestió sostenible (Facultat de Dret) 

UAB Grau en Matemàtiques (Facultat de 
Ciències) 

Màster en Gestió dels Recursos Humans 
en les Organitzacions (Facultat de 
Psicologia) 

UPC Grau en Matemàtiques (Facultat de 
Matemàtiques i Estadística) 

Màster en Optometria i Ciències de la Visió 
(Escola Universitària d’Òptica i Optometria 
de Terrassa) 

UPF Grau en Biologia Humana (Facultat de 
Ciències de la Salut) 

Màster en Ciències Jurídiques 
(Departament de Dret) 

UdG Grau en Biologia (Facultat de Ciències) Màster en Business Innovation and 
Technology Management (Escola 
Politècnica Superior) 

UdL Grau en Infermeria (Escola Universitària 
d’Infermeria) 

Màster en Enginyeria de Programari Lliure 
(Escola Tècnica Superior) 

URV Grau en Turisme (Escola Universitària de 
Turisme i Oci) 

Màster en Synthesis and Catalysis (Facultat 
de Química) 

UOC Grau en Dret Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
URL Grau en Infermeria (Escola Universitària 

d’Infermeria, Nutrició i Fisioteràpia 
Blanquerna) 

-- 

UIC Grau en Medicina (Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut) 

Màster en Direcció d’Empreses i Sistemes 
de Producció (Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials) 

UAO CEU Grau en Psicologia Màster en Estudis Humanístics i Socials 

Programa de certificació i acreditació de títols propis (graus i màsters) 

AQU Catalunya ha tancat aquest programa amb la segona convocatòria de certificació de les 

titulacions del Pla pilot d’adaptació a l’EEES. Aquesta certificació ha estat adreçada a observar 

que els compromisos d’adaptació hagin estat públicament explícits i, per tant, compartits per 

professorat i alumnat. Aquest procés també ha contribuït a la posada en funcionament de nous 

mecanismes de garantia de la qualitat i enllaça, doncs, amb els requeriments establerts en la 

implantació dels nous ensenyaments oficials. 
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Taula 4. Titulacions certificades en la convocatòria 2009 

Universitat Titulació de grau Àmbit 

UAB Turisme Socials 
Mestre/a: Educació Infantil Socials 
Mestre/a: Educació Primària Socials 
Logopèdia Socials 
Infermeria Salut 
ET Informàtica de Gestió Tecnologies 

UPC ET Industrial - Electrònica Industrial (EUP 
Mataró) 

Tecnologies 

ET Informàtica de Gestió (EUP Mataró) Tecnologies 
ET Industrial - Mecànica (EUETI Terrassa) Tecnologies 
ET Telecomunicació - Telemàtica (Mataró) Tecnologies 

UPF Humanitats: Estudis Interculturals Humanitats 
Mediació Lingüística Humanitats 
Economia i Finances en el Segle XXI Socials 
Gestió d’Empreses en l’Economia del 
Coneixement 

Socials 

Planificació Estratègica i Creativitat 
Publicitària 

Socials 

Biologia Ciències 
UdG Comunicació a les Organitzacions Socials 

Ciències Biològiques Ciències 
Ciències Químiques Ciències 
Ciències Ambientals Ciències 

UdL Ciències Biotecnològiques Ciències 
Ciència de la Nutrició Humana i la Dietètica Salut 
Ciència i Enginyeria de l’Edificació Tecnologies 

URV Economia Socials 
Educació Social Socials 

UIC Educació Primària Socials 

C) Qualitat de les institucions 

Programa d’avaluació institucional  

Per encàrrec del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR), AQU Catalunya ha avaluat 

els centres adscrits del sistema universitari català amb el propòsit principal de determinar si 

disposen d’un nivell de qualitat que els permeti abordar amb garanties els reptes que, a curt i 

mitjà termini, haurà d’afrontar el sistema universitari en general, com són la preparació i la 

impartició de títols de grau i màster, d’acord amb els requeriments del Reial decret 1393/2007, 

de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

El programa preveu dos nivells d’avaluació: bàsic (obligatori per a tots els centres) i avançat 

(opcional, i que ofereix als centres la possibilitat de mostrar aquells aspectes en què 

destaquen). La introducció d’aquest nivell avançat, lògicament, estimula els centres a millorar la 

seva qualitat fins a nivells d’excel·lència, en un àmbit o més de la seva actuació. 
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La publicació dels resultats d’aquesta avaluació també ha incorporat un sistema de senyals que 

permeten als lectors identificar d’una manera ràpida quines són les fortaleses i les oportunitats 

de millora. Els informes d’avaluació estan disponibles al web d’AQU Catalunya. 

 

Taula 5a. Resultat de l’avaluació de centres adscrits de la convocatòria 2008 

Universitat 
 

Centre 
 

Publicació de 
l’informe 

Nivell bàsic 
 

Nivell  
avançat 

UB Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya 

Febrer Substancialment 
conforme 

  

Escola Superior de Relacions 
Públiques 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

UAB Eina, Escola de Disseny i Art Febrer Conforme  
Escola Massana, Centre Municipal 
d’Art i Disseny 

Febrer Substancialment 
conforme 

 

UPC Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia 

Febrer Conforme   

UPF Escola Universitària d’Infermeria del 
Mar 

Febrer Substancialment 
conforme 

  

UdG Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme de Sant Pol de Mar 

Febrer Substancialment 
conforme 

  

Escola Universitària de Fisioteràpia 
Garbí 

Febrer Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària de Turisme 
CETA 

Febrer Conforme  

Escola Universitària de Turisme 
Euroaula 

Febrer Substancialment 
conforme 

 

UdL Escola Universitària de Relacions 
Laborals 

Febrer Substancialment 
conforme 

 

URV Centre d’Estudis Superiors de 
l’Aviació 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

URL Escola Superior de Disseny Abril Conforme   
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Taula 5b Resultat de l’avaluació de centres adscrits de la convocatòria 2009 

Universitat 
 

Centre 
 

Publicació de 
l’informe 

Nivell bàsic 
 

Nivell  
avançat 

UB Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya 

Novembre Substancialment 
conforme 

  

Escola Universitària d'Hoteleria i 
Turisme CETT 

Desembre Conforme  

Escola Universitària d'Infermeria 
Hospital de Sant Joan de Déu 

Gener 2010 Substancialment 
conforme 

  

UAB Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària d’Informàtica 
Tomàs Cerdà 

Novembre Parcialment 
conforme 

 

Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià 

Novembre Substancialment 
conforme 

  

Escola Universitària de Ciències de 
la Salut de Manresa 

Gener 2010 Conforme  

Escola Universitària d'Infermeria de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 

Gener 2010 Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària d'Infermeria i 
Fisioteràpia Gimbernat 

Gener 2010 Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària de Turisme i 
Direcció Hotelera 

Febrer 2010 Conforme   

Escola Universitària d'Infermeria de 
la Creu Roja 

Febrer 2010 Parcialment 
conforme 

 

UPC Escola Universitària de Negocis de 
la Caixa d’Estalvis de Terrassa 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària Politècnica de 
Mataró 

Novembre Substancialment 
conforme 

  

Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial d’Igualada 

Novembre Substancialment 
conforme 

  

Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

Escola d’Administració d’Empreses 
Novembre Parcialment 

conforme 
 

UPF Escola Superior de Comerç 
Internacional 

Novembre Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària del Maresme 
Novembre Substancialment 

conforme 
 

Elisava, Escola Superior de Disseny 
Febrer 2010 Substancialment 

conforme 
 

UdG Escola de Realització Audiovisual i 
Multimèdia 

Desembre Parcialment 
conforme 

 

Escola Universitària de Turisme 
Mediterrani 

Desembre Substancialment 
conforme 

 

Escola Universitària Formàtic Barna 
Gener 2010 Substancialment 

conforme 
 

UdL Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya 

Novembre Substancialment 
conforme 

  

UVic BAU, Escola de Disseny Febrer 2010 Conforme  
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D) Desenvolupament d’altres projectes 

Programa per fomentar la participació dels estudiants en l’avaluació de 
programes i institucions 

Des de l’any 2005 AQU Catalunya, conjuntament amb les universitats catalanes, ha 

desenvolupat un programa de cursos d’assegurament de la qualitat per a estudiants 

universitaris, amb l’objectiu de reforçar el paper que tenen els estudiants com a coproductors 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els cursos informen sobre el procés de Bolonya, els 

estàndards europeus de qualitat i la importància que l’EEES atorga a la participació dels 

estudiants en els processos d’assegurament i millora de la qualitat dels ensenyaments 

universitaris. Els cursos també afavoreixen el contacte entre els estudiants participants i els 

representants dels estudiants a escala europea mitjançant l’Associació Europea d’Estudiants 

(ESU). 

Durant el 2009 s’han realitzat tres edicions del curs: a la Universitat Autònoma de Barcelona, a 

la Universitat Ramon Llull, i a la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat 

Internacional de Catalunya (aquestes dues darreres institucions l’han impartit de manera 

conjunta). AQU Catalunya ha participat en el finançament i el desenvolupament de tots tres 

cursos, en què s’han format 52 estudiants que poden ser nomenats per AQU Catalunya en 

processos d’avaluació externa de la qualitat. 

D’altra banda, s’ha iniciat el procés de selecció d’estudiants que han de formar part de la nova 

comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ). 

Projecte internacional Quality Assurance for the Higher Education 
Change Agenda 

AQU Catalunya, juntament amb set agències més (AQA d’Àustria, ACQUIN i ASIIN 

d’Alemanya, NVAO dels Països Baixos i Flandes, NOKUT de Noruega, ARACIS de Romania i 

HQAA de Grècia), ha finalitzat la seva participació en el projecte internacional Quality 

Assurance for the Higher Education Change Agenda (QAHECA), coordinat per l’EUA i en què 

han participat 21 institucions d’ensenyament superior. L’objectiu del projecte ha estat la 

descripció d’activitats de garantia de la qualitat que promoguin la innovació en l’ensenyament 

superior, com ara la planificació, el disseny, la impartició i l‘avaluació de programes de 

formació. Els resultats d’aquest projecte es poden consultar a 

<http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/QAHECA_Report.pdf>. 
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3. AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 

A) Programa d’avaluació del professorat prèvia als processos 
de contractació 

Professorat col·laborador, lector, agregat i catedràtic 

Per ser admès als processos de selecció per accedir com a professorat contractat de les 

universitats públiques catalanes, les persones interessades han de disposar d’un informe 

favorable previ, en el cas de les categories de col·laborador i lector, i d’una acreditació de 

recerca o de recerca avançada, per a les categories d’agregat i catedràtic, respectivament.2 

D’altra banda, les universitats privades catalanes i AQU Catalunya tenen signat un conveni 

amb l’objectiu que l’avaluació del professorat d’aquests centres s’inclogui en els mateixos 

termes en els processos d’emissió dels informes previs de professorat lector, de les 

acreditacions de recerca i de les acreditacions de recerca avançada. 

 

Taula 6. Resultats de les convocatòries 2009 de professorat col·laborador3 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 7 5 1 1 0 0 0 1 1 50 
Ciències Socials  30 5 16 7 0 0 2 16 9 64 
Ciències 4 2 2 0 0 0 0 2 0 100 
Ciències de la Vida  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ciències Mèdiques  141 4 116 19 1 0 1 117 20 85 
Enginyeria i Arquitectura  42 11 16 9 0 4 2 16 15 52 

TOTAL 225 28 151 36 1 4 5 152 45 77 
 

                                                      

2 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, articles 46, 47, 48 i 49. 

3 TS: total sol·licituds; TSR: tancats sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RE: recursos estimats; RD: 
recursos desestimats; RP: recursos pendents; TF: total favorables; TD: total desfavorables; %F: percentatge de 
favorables sobre el total. 



 

Memòria d’activitats 2009  16 

 

Taula 7. Resultats de les convocatòries 2009 de professorat lector 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 110 1 77 27 0 2 3 77 32 71 
Ciències Socials  189 1 83 74 1 11 19 84 104 45 
Ciències 109 2 80 23 0 3 1 80 27 75 
Ciències de la Vida  96 0 40 47 1 4 4 41 55 43 
Ciències Mèdiques  73 3 41 25 0 1 3 41 29 59 
Enginyeria i Arquitectura  132 0 85 38 0 4 5 85 47 64 

TOTAL 709 7 406 234 2 25 35 408 294 58 
 

Taula 8. Resultats de les convocatòries 2009 d’acreditacions de recerca 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 61 2 30 22 1 6 0 31 29 53 
Ciències Socials  63 3 35 20 0 0 5 35 25 58 
Ciències 49 2 32 15 0 0 0 32 15 68 
Ciències de la Vida  39 1 22 15 0 1 0 22 16 58 
Ciències Mèdiques  65 0 27 33 0 5 0 27 38 42 
Enginyeria i Arquitectura  83 1 59 21 0 2 0 59 23 72 

TOTAL 360 9 205 126 1 14 5 206 146 59 
 

Taula 9. Resultats de les convocatòries 2009 d’acreditacions de recerca avançada 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 8 0 4 4 0 0 0 4 4 50 
Ciències Socials  16 0 10 6 0 0 0 10 6 63 
Ciències 23 0 14 9 0 0 0 14 9 61 
Ciències de la Vida  11 0 6 5 0 0 0 6 5 55 
Ciències Mèdiques  27 1 17 8 1 0 0 18 8 69 
Enginyeria i Arquitectura  26 0 6 17 0 3 0 6 20 23 

TOTAL 111 1 57 49 1 3 0 58 52 53 

Certificats d’acreditació de l’activitat docent 

Correspon a les universitats determinar, en els seus concursos d’accés, quins contractes han 

de ser coberts per fer docència i quins no. Per tant, la certificació docent es converteix en un 

requisit si així ho estableix una universitat. La certificació/avaluació de l’activitat docent s’adreça 

a: 

 El professorat que tingui l’acreditació de recerca i/o la de recerca avançada emesa per 

AQU Catalunya.4 

 El personal docent i investigador (PDI), funcionari i contractat, de les universitats públiques 

catalanes.5  

                                                      

4 Resolució UNI/1239/2004, de 26 d'abril. 

5 Resolució UNI/3130/2005, de 28 d'octubre. 



 

Memòria d’activitats 2009  17 

 

L’any 2009 s’han rebut 81 sol·licituds de certificats d’acreditació de l’activitat docent, de les 

quals 80 s’han resolt de forma positiva. 

B) L’avaluació dels mèrits del professorat 
L’assignació de complements retributius al professorat de les universitats públiques catalanes, 

tant contractat com funcionari, es vincula a l’avaluació dels mèrits individuals de docència, 

recerca i gestió.6 AQU Catalunya té establerts els requisits que ha de satisfer el model 

d’avaluació dels mèrits de docència i gestió i el procediment i els criteris d’avaluació dels mèrits 

de recerca. 

Avaluació dels mèrits de recerca 

L’Agència avalua directament els mèrits individuals de recerca a partir del procediment i dels 

criteris establerts. S’han revisat els criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca 

del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya, i s’hi ha donat 

publicitat.7 

AQU Catalunya té signat un acord amb la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) pel qual reconeix totes les avaluacions realitzades per aquesta comissió, 

positives o negatives, de l’activitat investigadora del professorat universitari que ho hagi 

sol·licitat. 

 

Taula 10. Resultats de la convocatòria 2009 de PDI funcionari8 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 62 8 51 2 0 0 1 51 3 94 
Ciències Socials  113 4 101 7 0 0 1 101 8 93 
Ciències 95 6 88 1 0 0 0 88 1 99 
Ciències de la Vida  49 0 49 0 0 0 0 49 0 100 
Ciències Mèdiques  96 11 79 5 0 0 1 79 6 93 
Enginyeria i Arquitectura  142 15 127 0 0 0 0 127 0 100 

TOTAL 557 44 495 15 0 0 3 495 18 96 

                                                      

6 Decret 405/2006, pel qual s’aprova el Reglament sobre les retribucions addicionals del personal docent i de recerca 
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 

7 Resolució 3750/2008, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l’avaluació de 
l’activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements 
addicionals. 

8 En l’avaluació dels mèrits de recerca els resultats fan referència a trams sol·licitats i no a persones sol·licitants. TS: 
total sol·licituds; TSR: tancats sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RE: recursos estimats; RD: recursos 
desestimats; RP: recursos pendents; TF: total favorables; TD: total desfavorables; %F: percentatge de favorables sobre 
el total. 
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Taula 11. Resultats de la convocatòria 2009 de PDI contractat 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 70 3 38 13 3 13 0 41 26 61 
Ciències Socials  73 7 39 19 2 6 0 41 25 62 
Ciències 70 2 63 3 0 1 1 63 5 93 
Ciències de la Vida  62 1 55 3 0 3 0 55 6 90 
Ciències Mèdiques  53 9 42 2 0 0 0 42 2 95 
Enginyeria i Arquitectura  124 9 76 22 0 17 0 76 39 66 

TOTAL 452 31 313 62 5 40 1 318 103 76 
 

Taula 12. Resultats de la convocatòria 2009 de PDI d’universitats privades 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP %F 
Humanitats 28 0 14 4 0 0 10 50 
Ciències Socials  62 0 35 20 0 0 7 56 
Ciències 13 0 10 3 0 0 0 76 
Ciències de la Vida  1 0 1 0 0 0 0 100 
Ciències Mèdiques  8 0 8 0 0 0 0 100 
Enginyeria i Arquitectura  24 1 11 5 0 0 7 46 

TOTAL 136 1 79 32 0 0 24 58 

Conveni amb la Universidad de Extremadura 

AQU Catalunya té signat un conveni amb la Universidad de Extremadura per avaluar l’activitat 

investigadora del seu PDI contractat amb caràcter indefinit. Els òrgans i els criteris d’avaluació 

són els mateixos que els que l’Agència aplica en l’avaluació dels mèrits de recerca del 

professorat de les universitats catalanes. L’any 2009 s’han rebut 28 sol·licituds, de les quals 13 

s’han resolt favorablement. Hi ha 5 recursos pendents de resolució. 

Certificació de l’avaluació dels mèrits de docència 

AQU Catalunya ha acreditat el procés d’avaluació docent contingut en els manuals d’avaluació 

docent de les universitats públiques catalanes, certificats l’any 2008. L’acreditació dels manuals 

és vàlida fins al 31 de desembre de 2012. 

Les universitats apliquen els manuals en l’avaluació dels mèrits docents del seu professorat per 

a l’assignació del complement retributiu autonòmic de docència, entre altres finalitats, i 

trameten a l’Agència els informes d’avaluació perquè en certifiqui els resultats. 

 

Taula 13. Resultats de la convocatòria 2008 de certificació de l’avaluació de mèrits de 
docència 

Sol·licitants 
potencials 

Total 
sol·licitants 

% Positius % Negatius % % favorables/potencials 

2.360 1.222 52 1.188 97 34 3 50 

El nombre de sol·licitants potencials inclou professorat procedent de convocatòries anteriors amb opció a participar en 
la convocatòria 2008. 
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Certificació de l’avaluació dels mèrits de gestió 

Les universitats catalanes avaluen els mèrits individuals de gestió del seu professorat, 

funcionari i contractat, tot aplicant les instruccions per a aquesta avaluació aprovades per AQU 

Catalunya i la Direcció General d’Universitats. Un cop el professorat ha estat avaluat, la 

universitat tramet a l’Agència els informes d’avaluació perquè certifiqui que l’avaluació segueix 

les instruccions esmentades. 

 

Taula 14. Resultats de la convocatòria 2008 de certificació de l’avaluació de mèrits de gestió 

Trams 
avaluats 

Favorables Desfavorables 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

344 343 1 160 83 67 34 

La informació que recull la taula fa referència a trams avaluats i no a persones. 
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4. ELABORACIÓ D’ESTUDIS I INFORMES 

A) Informes sobre el sistema universitari català 

Anàlisi dels resultats de la tercera enquesta d’inserció laboral dels 
graduats universitaris9 

Inserció laboral dels graduats en l’àmbit d’Humanitats 

Un dels objectius de la tercera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya era el seguiment 

de la població graduada de l’àmbit d’Humanitats. Així, l’any 2009 s’ha treballat en l’anàlisi de la 

qualitat de la inserció laboral dels graduats d’Humanitats que en la segona edició de l’enquesta 

d’inserció laboral (any 2005) presentaven situacions laborals d’inserció laboral no concordants 

amb la seva formació universitària. L’any 2010 es publicarà l’informe de resultats. 

Gènere i inserció laboral a Catalunya 

Amb els resultats de la tercera enquesta d’inserció laboral, AQU Catalunya ha elaborat 

l’informe Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari a Catalunya, amb el suport de 

l’Institut Català de les Dones. El projecte té com a objectius: 

 Descriure la situació laboral de les titulades i dels titulats universitaris de la promoció de 

2001, d’acord amb una bateria d’indicadors que puguin tenir un valor de continuïtat amb 

vista a un possible observatori de la inserció laboral del col·lectiu universitari. 

 Analitzar independentment per a homes i per a dones quines són les variables associades 

a una inserció de qualitat. D’aquesta manera es podran oferir orientacions i polítiques 

específiques per a dones. En dur a terme l’anàlisi també per als homes, es podrà comparar 

si hi ha diferències en les variables explicatives d’una inserció de qualitat. 

 Elaborar un model d’explicació i de predicció de la qualitat de la inserció laboral. 

                                                      

9 L'estudi (2008) va basar la seva anàlisi en una mostra del 53% de la població graduada de la promoció de 2003-2004 
(12.553 persones) de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV), la UVic i la 
UOC. 
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Les universitats catalanes, factor d’equitat i de mobilitat professional 

Per encàrrec d’AQU Catalunya, el Dr. Jordi Planas i la Dra. Sandra Fachelli, del Grup de 

Recerca en Educació i Treball de la UAB, han iniciat l’anàlisi sobre les relacions entre l’estatus 

familiar, el bagatge acadèmic i la inserció professional l’any 2008 dels graduats titulats l’any 

2004 a les universitats catalanes. 

Adequació de la formació universitària al mercat de treball 

El Dr. Enric Corominas, la Dra. Carme Saurina i la Dra. Esperança Villar, de la UdG, també per 

encàrrec d’AQU Catalunya, han començat l’estudi de l’adequació de la formació al mercat de 

treball de tres cohorts de graduats a Catalunya, a partir de les dades de les diferents enquestes 

d’inserció laboral de l’Agència. 

Programa UNeix 

AQU Catalunya i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), per mitjà del CUR, 

col·laboren en el manteniment i l’actualització del web d’UNeix i en les necessitats de difusió 

que se’n deriven, en especial les que són fruit de l’Acord de la Junta del Consell 

Interuniversitari de Catalunya (CIC), mitjançant la integració al web dels indicadors de caràcter 

públic per al seguiment dels títols oficials que tant el CUR com AQU Catalunya i les universitats 

tenen encomanat. 

AHELO 

AQU Catalunya ha estat convidada per l’OCDE a participar en l’estudi Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes (AHELO). Aquest estudi, que té el vistiplau dels ministres 

responsables de l’educació superior dels estats membres de l’OCDE, té com a objectiu 

analitzar la viabilitat de l’avaluació externa dels resultats d’aprenentatge dels graduats de les 

institucions d’educació superior en diferents dimensions: les competències generals i 

específiques que han d’adquirir els estudiants universitaris. 

L’estudi planteja analitzar el nivell d’assoliment d’aquestes competències en graduats 

d’Economia i d’Enginyeria. AQU Catalunya treballa en el grup que ha de dissenyar els 

instruments i indicadors que permetran contextualitzar els resultats obtinguts. 

Informe sobre l’estat de l’avaluació externa de la qualitat a les 
universitats espanyoles 

Per segon any consecutiu, AQU Catalunya i les dotze agències d’avaluació de l’Estat han 

elaborat l’Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades 

españolas, que respon al principi de transparència mitjançant el qual les agències reten 

comptes dels seus programes d’avaluació, tal com estableixen els estàndards i les directrius 

europeus. 
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L’informe, en procés d’edició, posa de manifest que en l’actualitat l’avaluació de la qualitat 

afecta tots els elements del sistema universitari, des de professorat fins a institucions i 

ensenyaments, i hi participen tots els agents del sistema: administracions públiques, 

universitats, Consell d’Universitats i agències de qualitat. 

B) Desenvolupament d’estudis 

Guies d’avaluació de competències en el marc dels processos 
d’acreditació de titulacions universitàries oficials 

Prenent com a punt de partida la implantació de processos d’acreditació de les titulacions 

universitàries oficials del sistema universitari català, AQU Catalunya ha coordinat l’elaboració i 

la publicació d’onze documents que han de servir de guia al professorat a l’hora de realitzar 

l’avaluació de les competències dels estudiants. Les guies tenen en compte els diferents àmbits 

temàtics. 

 

Taula 15. Relació de les guies per a l’avaluació de competències 

Guies 

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials 
Guia per a l’avaluació de competències en Educació Social  
Guia per a l’avaluació de competències en el treball de final de grau en l’àmbit de les 
Ciències Socials i Jurídiques 
Guia per a l’avaluació de competències en el pràcticum de Mestre/a 
Guia per a l’avaluació de competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
Guia per a l’avaluació de la competència científica en Ciències, Matemàtiques i Tecnologia 
Guia per a l’avaluació de competències als laboratoris en l’àmbit de Ciències i Tecnologia 
Guia per a l’avaluació de competències en Medicina 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura 
Guia per a l’avaluació de competències en els treballs de final de grau i de màster en les 
Enginyeries 

Estudis sobre el sistema universitari català 

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i el diagnòstic del sistema universitari català i per 

generar marcs de referència contextualitzats i precisos sobre punts d’especial interès i 

repercussió social, AQU Catalunya coordina l’elaboració i la publicació de cinc estudis. 
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Taula 16. Relació dels estudis 

Estudis Estat 

Un model d’anàlisi de la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva dels 
estudiants a titulacions de quatre universitats catalanes (UAB, UB, UPC, URV) 

Finalitzat 

L’abandonament dels estudiants a les universitats catalanes Finalitzat 
Estudi sobre el rendiment acadèmic dels estudiants de primer any a la universitat Finalitzat 
El rendiment acadèmic de l’alumnat de primer curs de Dret a la UB: una anàlisi dels 
resultats i de les seves causes 

Finalitzat 

Sobre la transició de la Formació Professional En procés 

Estudis sectorials sobre professorat: anàlisi de les trajectòries 
curriculars en els àmbits d’Humanitats i Ciències Socials 

Des del juliol de 2009, AQU Catalunya treballa en l’elaboració de perfils empírics de les 

persones que han demanat l’informe de lector i l’acreditació de recerca en els àmbits 

d’Humanitats i Ciències Socials, a partir de la informació continguda en els seus currículums 

(gairebé 5.000 currículums rebuts des de l’any 2003). 

L’estudi persegueix els objectius següents: 

 Disposar d’una base empírica que serveixi per assistir la tasca avaluadora de les 

comissions. 

 Elaborar llistes generals de publicacions. Les llistes generals de revistes són les llistes que 

per a cada camp contenen tots els títols de les revistes dels diferents índexs bibliomètrics 

considerats on s’inclou quina és la seva posició. En cap cas no són les llistes de revistes 

que les comissions d’AQU Catalunya consideren per a les avaluacions. 

 Disposar de més evidències per poder construir referents comuns i compartits en aquests 

àmbits, com ara el nombre mínim d’articles que cal aportar, en quines llistes ha d’aparèixer 

referenciada la revista o si ha de ser el mateix nombre en cada camp. 

 Disposar de referents comuns i consensuats entre les agències de qualitat que facilitin 

l’establiment de mecanismes de reconeixement mutu pel que fa als resultats de les 

avaluacions. 
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5. COOPERACIÓ, INTERCANVI I 
COMUNICACIÓ 

Durant l’any 2009 AQU Catalunya, per mitjà dels seus membres, ha participat activament en 

una trentena d’actes (seminaris, jornades i congressos), recollits a l’annex 4 d’aquest 

document. 

A) Cooperació en qualitat 

Coordinació amb les universitats catalanes 

Avaluació del Servei de Relacions Internacionals de la UAB 

AQU Catalunya ha col·laborat amb la UAB en el disseny i el desplegament d’un procés 

d’avaluació externa de les seves Relacions Internacionals. Per fer-ho, s’estan seguint els 

objectius d’internacionalització de les activitats de les universitats europees i de promoció de la 

mobilitat acadèmica (estudiants, investigadors en formació, professors, etc.) establerts en el 

darrer comunicat de la Conferència de ministres europeus responsables de l’educació superior 

(Lovaina, 28 i 29 d’abril de 2009). 

Aprofitant aquesta iniciativa, AQU Catalunya també vol internacionalitzar el propi procés 

d’avaluació. Això s’ha materialitzat, principalment, de dues maneres: amb la utilització d’una 

metodologia dissenyada i aplicada per l’agència sueca a totes les universitats de Suècia durant 

els anys 2004 i 2008, i amb el nomenament d’un comitè d’avaluació extern amb experts 

internacionals per realitzar l’avaluació in situ. 

En acabar aquest procés, l’Agència publicarà un informe on es descriuran els aprenentatges de 

l’avaluació. 
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Cooperació amb agències d’avaluació de la qualitat de l’ensenyament 
superior, associacions i altres organismes 

Sisena Assemblea General de l’ENQA 

AQU Catalunya continua formant part del Consell de Direcció de l’ENQA, juntament amb altres 

nou agències més, i ha exercit d’amfitriona de la 6a Assemblea General de l’ENQA, que va 

tenir lloc a Barcelona els dies 28 i 29 de setembre a la Universitat Politècnica de Catalunya. La 

trobada va aplegar un centenar de directors i responsables d’agències europees de qualitat 

universitària. 

L’Assemblea va tractar sobre els mètodes de garantia de la qualitat dels ensenyaments 

universitaris que s’hauran d’implantar durant la propera dècada, concretament l’avaluació dels 

objectius d’aprenentatge i l’assoliment de competències acadèmiques, professionals i 

personals dels futurs graduats. 

L’Assemblea també va elegir els nous president i vicepresidents, va aprovar el pla anual i va 

ratificar l’admissió de nous membres. 

ECA 

L’Agència ha completat la seva projecció europea l’any 2009 amb la inclusió a l’European 

Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA). Creat l’any 2003, amb seu a la Haia i 

format per disset organismes, l’ECA té els objectius següents: 

 Aconseguir el reconeixement mutu de l’acreditació i de les decisions d’assegurament de la 

qualitat; promoure les condicions per al reconeixement mutu, especialment pel que fa als 

joint programmes. 

 Proporcionar una plataforma per a l’aprenentatge mutu i disseminar experiències en relació 

amb l’acreditació i les seves pràctiques. 

 Proporcionar informació transparent sobre la qualitat i facilitar la internacionalització de les 

institucions i els estudiants. 

IQA-ENQA 

AQU Catalunya ha continuat la seva participació en el grup de treball de l’ENQA en el qual 

s’analitzen els sistemes de qualitat interns de les agències europees per millorar l’intercanvi 

d’experiències. El mes de juny va tenir lloc a la seu de la NVAO (l’agència holandesa) l’activitat 

principal d’aquest grup, l’IQA seminar for the ENQA Internal Quality Assurance group and 

others: Internal Quality Assurance – Facing common challenges. 
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Avaluacions internacionals 

AQU Catalunya ha realitzat l’avaluació internacional de la Facultat de Dret de la Universidad de 

San Martín de Porres (USMP), a Lima, Perú, i del Centro Universitario de la Costa Sur de la 

Universidad de Guadalajara, Mèxic. 

Per al desenvolupament d’aquests projectes, l’Agència ha confeccionat una proposta 

metodològica nova que, a banda d’incorporar les directrius i els estàndards europeus i d’estar 

basada en l’experiència d’avaluació de centres adscrits a universitats de Catalunya, afegeix 

elements addicionals relatius a la qualitat de la investigació i de relacions de les institucions 

amb el context. El resultat ha estat una acreditació inicial de la qualitat de tots dos centres, que 

té una validesa d’un any en el cas de la USMP i de dos anys per al centre de la Universidad de 

Guadalajara, a partir de l’1 de gener de 2010. 

B) Organització de tallers i seminaris 

Debat de l’ENQA sobre la formació dels experts que avaluen les 
agències europees de qualitat 

AQU Catalunya ha col·laborat amb l’ENQA en l’organització a Barcelona, el 17 de març, d’una 

trobada sobre l’avaluació externa de les agències que formen part de l’ENQA i de les que hi 

volen ingressar.  

Al seminari, hi van participar una trentena de professors universitaris, representants d’agències 

i consultors independents, amb experiència en avaluació d’agències d’assegurament de la 

qualitat en l’ensenyament superior. Els temes que s’hi van tractar van ser els procediments 

d’avaluació d’agències, l’ús i la interpretació dels estàndards europeus, l’elaboració d’informes 

d’avaluació i els procediments per a la formació de nous avaluadors. 

Jornada URL 2009: “Del disseny a la implementació dels sistemes de 
garantia interna de la qualitat” 

En el marc del programa AUDIT, AQU Catalunya ha organitzat la Jornada “Del disseny a la 

implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat”, l’1 de juliol al Rectorat de la 

Universitat Ramon Llull. 

La Jornada, destinada a vicerectors de qualitat, membres de les unitats tècniques de qualitat i 

responsables de centres de les universitats catalanes, ha acollit 80 assistents i s’ha dividit en 

tres blocs: 

 Exemples internacionals de bones pràctiques en la implementació dels sistemes de 

garantia interna de la qualitat (SGIQ). 

 Exemples espanyols de bones pràctiques en la implementació dels SGIQ. 

 Sessions paral·leles de debat sobre el pas del disseny dels SGIQ a la seva implementació. 
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Taller UB 2010: “L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències 
Socials” 

AQU Catalunya ha iniciat els preparatius del Taller “L’avaluació de la recerca en Humanitats i 

Ciències Socials”, en el marc dels Tallers de reflexió i debat amb les universitats catalanes, 

previst per al mes de gener de 2010 a la Universitat de Barcelona. 

L’objectiu del Taller serà reflexionar sobre l’avaluació de la recerca en aquests àmbits, per tal 

d’identificar referents comuns i promoure un consens més gran sobre els criteris d’avaluació, tot 

respectant els nivells de qualitat de les universitats europees. 

Més de 400 persones han emplenat el formulari d’inscripció, xifra que ha superat les previsions 

de l’Agència. 

C) Comunicació de les activitats 

Web 

El web d’AQU Catalunya és l’instrument principal per a la difusió de les activitats de l’Agència. 

Durant l’any 2009 va registrar les dades següents: 

 125.371 visites.10  

 628.931 pàgines vistes.11 Les pàgines més visitades són les que fan referència a l’emissió 

d’informes previs als processos de contractació de les universitats públiques en la figura de 

lector i a l’emissió d’acreditacions de recerca. 

 18.827 fitxers descarregats.12 

Les pàgines més vistes són la pàgina d’entrada i les que contenen informació relacionada amb 

els processos d’avaluació del professorat universitari. Els documents més descarregats tenen a 

veure amb els tràmits de presentació de sol·licituds per a l’avaluació del professorat. 

elButlletí 

La publicació elButlletí es distribueix per correu electrònic a més de 5.000 persones de la 

comunitat universitària catalana, la xarxa d’agències europees, experts en matèria 

d’assegurament de la qualitat i també mitjans de comunicació. 

L’any 2009 s’ha impulsat una campanya per captar subscriptors, arran de la qual s’han rebut 

1.650 sol·licituds de subscripció. 

                                                      

10 Una visita és un seguit d’accions que comença quan un visitant visualitza la primera pàgina del servidor i que acaba 
quan el visitant abandona el lloc o queda inactiu més enllà del límit de temps d’inactivitat. 

11 Qualsevol pàgina visualitzada. 

12 Nombre de vegades que un visitant ha baixat el fitxer especificat. 
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Documents promocionals 

AQU Catalunya ha participat en el Saló de l’Ensenyament (18-20 de març) i hi ha repartit 3.000 

punts de llibre que contenien informació relacionada amb els estudis d’inserció laboral que 

cada tres anys fa l’Agència. 

D) Publicacions i imatge corporativa 
Una de les activitats més reconegudes d’AQU Catalunya és l’edició de treballs i d’informes fruit 

de les activitats i els estudis que realitza. S’han editat 33 publicacions entre material 

metodològic, estudis i guies d’avaluació de competències, que es troben disponibles al web 

d’AQU Catalunya. A l’annex 3 es recullen les publicacions generades per l’Agència l’any 2009. 
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6. ORGANITZACIÓ INTERNA 

A) Recursos humans 
S’han dut a terme cinc convocatòries: tres d’internes en règim d’interinitat, per regularitzar cinc 

llocs de treball temporals, i dues d’externes, per cobrir dues places fixes i una d’interina. 

D’acord amb el que estableix el Pla estratègic d’AQU Catalunya en relació amb els recursos 

humans, al llarg del 2009 s’han desenvolupat les accions següents: 

 Finalitzar l’elaboració del document sobre funcions i competències de la plantilla d’AQU 

Catalunya. 

 Planificar i establir el procediment per a la realització d’una enquesta de clima laboral al 

personal de l’Agència. 

D’altra banda, s’ha negociat amb les representants dels treballadors el II Règim i condicions 

laborals del personal laboral d’AQU Catalunya. El nou text va rebre l’informe favorable conjunt 

del Departament d’Economia i Finances i Funció Pública el 28 de juliol i es va signar el 30 de 

setembre. 

B) Tecnologies de la informació i la comunicació 
En l’àmbit de gestió, AQU Catalunya ha desplegat les accions següents: 

 Extranet. S’ha dut a terme la implantació d’una extranet per a la presentació i la verificació 

de les memòries de graus i màsters i per a l’avaluació del programa AUDIT. 

 Intranet. S’ha realitzat una consultoria i una anàlisi de la intranet que permeti una gestió 

documental més òptima i millori la comunicació i l’eficiència interna. S’han establert les 

bases per implantar-la. 

 Borsa d’avaluadors i experts. S’ha iniciat la definició d’una plataforma per a la selecció, la 

formació, l’avaluació i el seguiment dels experts que col·laboren amb AQU Catalunya, que 

donarà suport a l’activitat estratègica definida. 

 Portal de peticions. S’ha definit i desenvolupat un portal que permetrà gestionar 

suggeriments, sol·licituds, queixes, consultes i incidències internes corresponents a les 

diferents bústies temàtiques (informàtica, recursos humans, qualitat interna, etc.). 

Pel que fa a l’àmbit de sistemes, s’han dut a terme les accions següents: 
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 Nou pla de sistemes. S’han implantat les noves infraestructures de servidors virtuals, 

comunicacions, emmagatzematge i còpies de seguretat de l’Agència, que permetran assolir 

el creixement dels propers anys d’acord amb les noves tecnologies, garantir una gestió 

eficient dels recursos tecnològics, i definir i implantar les polítiques de sistemes d’acord 

amb les mesures que dicta la LOPD i també derivades de l’auditoria de seguretat. En 

disposar d’una infraestructura pròpia (no dependent del DIUE), s’ha aconseguit una 

autonomia completa a l’hora d’aprovisionar i administrar els serveis informàtics i d’establir 

les polítiques associades. 

 Migració de la centraleta. S’ha migrat la infraestructura de telefonia a veu IP. 

 Altres projectes. S’ha implantat un sistema de connectivitat sense fil a tota l’Agència i 

també s’han habilitat les sales de reunions amb equips multimèdia. S’han realitzat les 

actualitzacions necessàries per mantenir l’àmbit de sistemes completament actualitzat i 

segur. 

C) Qualitat interna 
AQU Catalunya ha rebut la renovació del certificat del seu sistema de gestió de la qualitat 

segons la norma ISO 9001:2008 per al procés d’avaluació de la qualitat universitària, en 

concret l’avaluació institucional i l’avaluació del professorat universitari. Aquesta certificació ha 

suposat l’adaptació als requeriments de la nova versió de la norma ISO 9001 publicada el 

novembre de 2008. 

En l’informe de l’auditoria externa, duta a terme per Applus, cal destacar l’absència de no-

conformitats. Els punts forts detectats són els següents: 

 El desplegament del Pla estratègic. 

 La planificació de les activitats. 

 Els processos de metaavaluació. 

 Els resultats de l’enquesta de satisfacció de professorat, pel que fa a l’atenció rebuda. 

 La definició de les funcions dels llocs de treball. 

 La internalització dels servidors, desenvolupada per donar a l’Agència més capacitat 

d’actuació i més responsabilitat en les seves activitats. 

 La formalització i el seguiment del procés d’avaluació dels centres adscrits. 

S’ha mantingut el funcionament intern de l’Agència per mitjà de la programació de les activitats 

per projectes, un instrument que permet una traçabilitat més gran, més control i la participació 

multidisciplinària en cadascuna de les activitats que es realitzen. 
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D) Gestió econòmica 

Gestió econòmica i comptable 

L’any 2009 s’ha caracteritzat per la consolidació de tots els processos i projectes iniciats el 

2008 i que van ser els següents: 

 Kit per a empreses públiques de la Generalitat de Catalunya, basat en el programa SAP 

R/3. 

 Sistema d’optimització de saldos de tresoreria unificada de la Generalitat: Cash Pooling. 

 Comptabilització de costos o gestió econòmica dels projectes. 

El pressupost definitiu per al 2009 ha estat el següent: 

 

Taula 17. Ingressos definitius 

Drets reconeguts. Ingressos Import en € 

Taxes, venda de béns i serveis 106.862,34 
Transferències corrents 3.181.950,93 
Ingressos patrimonials 5.539,82 
Variació d’actius financers 113.258,72 

Total 3.407.611,81 
 

Taula 18. Despeses definitives 

Obligacions reconegudes. Despeses Import en € 

Remuneracions de personal 1.841.398,98 
Despeses de béns corrents i de serveis 1.330.935,40 
Despeses financeres 87,60 
Transferències corrents 69.694,86 
Inversions reals 104.355,18 
Romanents 2009 61.139,79 

Total 3.407.611,81 

 

La Subdirecció General de Control Financer del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya ha dut a terme l’auditoria financera corresponent a l’exercici 2008. 



 

Memòria d’activitats 2009  32 

 

ANNEX 1: MEMBRES 

ÒRGANS DE GOVERN 

President/a 
El president o presidenta és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona 

titular del departament competent en matèria d’universitats, entre personalitats de prestigi 

reconegut en l’àmbit universitari, per un període de quatre anys, renovable. Li són pròpies, 

entre d’altres, les funcions de vetllar per l’assoliment dels objectius fixats, exercir la 

representació institucional d’AQU Catalunya i informar el Govern de la Generalitat i el 

Parlament de Catalunya sobre les activitats de l’Agència. 

 Joaquim Prats Cuevas (Universitat de Barcelona) 

Consell de Direcció 
El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern d’AQU Catalunya i pot actuar en Ple o en 

Comissió Permanent. Les funcions principals que exerceix són l’aprovació del pla d’activitats, 

del pressupost, de la memòria anual i dels reglaments d’ordre intern, i també l’avaluació 

periòdica de l’activitat de l’Agència. 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya) 

 Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona) 

 Lluís Ferrer Caubet (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 12/01/2009 

 Ana Ripoll Aracil (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona) des del 13/01/2009 

 Antoni Giró Roca (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Maria Geli de Ciurana (rectora de la Universitat de Girona) 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) 

 Francesc Xavier Grau (rector de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Imma Tubella Casadevall (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya) 

 Esther Giménez-Salinas Colomer (rectora de la Universitat Ramon Llull) 

 Assumpta Fargas Riera (rectora de la Universitat de Vic) 

 Josep Argemí Renom (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 

 Joaquim Coello Brufau (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona) 
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 Rosa Cullell Muniesa (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

fins al 17/03/2009 

 Alícia Granados Navarrete (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) des del 23/03/2009 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Albert Bou Vilanova (president del Consell Social de la Universitat de Girona) 

 Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 

 Àngel Cunillera Zárate (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Enric Argullol Murgadas (acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Gemma Rigau Oliver (acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Victòria Salvadó Martín (acadèmica de la Universitat de Girona) fins al 27/02/2009 

 Maria Pau Ginebra i Molins (acadèmica de la Universitat Politènica de Catalunya) des del 

28/02/2009 

 Joan Majó Roca (director general d’Universitats) fins al 15/06/2009 

 Josep Ribas Seix (director general d’Universitats) des del 16/06/2009 

 Ramon Moreno Amich (director general de Recerca) fins al 19/04/2009 

 Joan Roca Acín (director general de Recerca) des del 20/04/2009 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó (presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat 

Col·laborador d’AQU Catalunya) 

 Joan Rodés Teixidor (president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya) 

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) des del 10/11/2009 

 Joan Bravo Pijoan (secretari del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) 

Comissió Permanent 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya) 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la UPF) 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) fins al 19/05/2009 

 Anna Maria Geli de Ciurana (rectora de la Universitat de Girona) des del 20/05/2009 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Albert Bou Vilanova (president del Consell Social de la Universitat de Girona) fins al 19/05/2009 

 Alícia Granados Navarrete (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) des del 20/05/2009 

 Victòria Salvadó Martín (acadèmica de la Universitat de Girona) fins al 19/05/2009 

 Maria Pau Ginebra Molins (acadèmica de la Universitat Politènica de Catalunya) des del 

25/05/2009 

 Joan Majó Roca (director general d’Universitats) fins al 15/06/2009 

 Josep Ribas Seix (director general d’Universitats) des del 16/06/2009 

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal (director d’AQU Catalunya) des del 10/11/2009 

 Joan Bravo Pijoan (secretari del Consell de Direcció d’AQU Catalunya) 
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Director/a 
El director o directora assumeix la Direcció d’AQU Catalunya i la representació plena del 

Consell de Direcció en relació amb l’execució dels acords que aquest òrgan adopti. El director o 

directora és designat per la persona titular del departament competent en matèria 

d’universitats, escoltat el Consell de Direcció, per un període de quatre anys, prorrogable per 

dues vegades. Li són pròpies, entre d’altres, les funcions de dirigir, organitzar, gestionar i 

inspeccionar els serveis de l’Agència d’acord amb les directrius del Consell de Direcció, 

executar i fer complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent, i tenir 

la representació legal d’AQU Catalunya. 

 Javier Bará Temes (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/11/2009 

ÒRGANS D’AVALUACIÓ 

Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
La CAQ és un òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya i té atribucions en l’avaluació 

institucional de la qualitat dels ensenyaments, les activitats, els serveis i la gestió i en el camp 

de la certificació i l’acreditació institucional de títols, centres i sistemes enfocats cap al nou 

EEES, com també en la valoració de mèrits individuals docents del professorat. Així mateix, 

vetlla per l’aplicació correcta del conjunt d’instruments i de processos d’assegurament de la 

qualitat que AQU Catalunya efectua a escala institucional, i també per la seva projecció i 

millora, alhora que facilita la cooperació i l’intercanvi amb altres institucions d’àmbit estatal i 

internacional. 

La CAQ duu a terme les seves activitats a partir de tres comissions específiques pròpies: la 

Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes (ATP), la Comissió 

Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitaris (ACAU) i la 

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI). 

 Javier Bará Temes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal, president (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/11/2009 

 Nekane Balluerka Lasa (Euskal Herriko Unibertsitatea) des del 15/06/2009 

 Margarita Barón Maldonado (Universidad de Alcalá de Henares) fins al 31/08/2009 

 María Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra) 

 Alexandre Blasi Darner (professional, RJ Consultores de empresas) 

 Josep Maria Brucart Marraco (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili) des de l’1/09/2009 

 Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid) des de l’1/09/2009 

 Domingo Docampo Amoedo (Universidade de Vigo) 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona) fins al 5/06/2009 

 Julia González Ferreras (Universidad de Deusto) fins a l’1/12/2009 
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 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit) 

 Harry Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca) 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) fins al 31/08/2009 

 Annick Rey (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, França) 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes 

L’ATP s’encarrega de l’avaluació dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols oficials i 

propis que imparteixen les universitats i els centres docents d’ensenyament superior, de la 

certificació de la qualitat dels ensenyaments i l’avaluació de programes, de l’acreditació dels 

ensenyaments en el marc de l’espai europeu de la qualitat, i de l’emissió d’informes 

d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions. 

 Domingo Docampo Amoedo (Universidade de Vigo) 

 María Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra) 

 M. Virginia Cádiz Deleito (Universitat Rovira i Virgili) 

 Josep Carreras Barnés (Universitat de Barcelona) 

 Albert Carreras de Odriozola (Universitat Pompeu Fabra) fins al 23/07/2009 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona) fins al 5/06/2009 

 Eva Jansson (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Harry Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca) 

 Joseba Quevedo Casín (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Anna Prades Nebot, secretària (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i 
Activitats Universitaris 

L’ACAU s’encarrega, entre altres qüestions, de l’avaluació dels centres docents establerts a 

Catalunya que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estrangers 

d’educació superior universitària, de l’acreditació dels sistemes i els procediments d’avaluació 

de la qualitat de les universitats —excepte els que es refereixen a la funció docent del 

professorat—, i de l’avaluació de les activitats, els programes, els serveis i la gestió de les 

universitats i dels centres d’ensenyament superior. 

 Eduard Bonet Guinó (Universitat Ramon Llull) 

 Nekane Balluerka Lasa (Euskal Herriko Unibertsitatea) des del 15/06/2009 

 Alexandre Blasi Darner (professional, RJ Consultores de empresas) 

 Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili) des de l’1/09/2009 

 Julia González Ferreras (Universidad de Deusto) fins a l’1/12/2009 

 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit) 

 Lluís Jofre Roca (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joan Carles Martori Cañas (Universitat de Vic) 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) fins al 31/08/2009 
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 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats 
Individuals 

La CEMAI s’encarrega de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal 

docent i de recerca funcionari i contractat, per a l’assignació dels complements retributius 

d’acord amb els articles 55 i 69 de la LOU, de l’acreditació dels sistemes i els procediments 

d’avaluació de la qualitat de les universitats que es refereixen a la funció docent del 

professorat, i de l’emissió d’informes de valoració i d’avaluació dels mèrits individuals. 

 Josep Maria Brucart Marraco, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Margarita Barón Maldonado (Universidad de Alcalá de Henares) fins al 31/08/2009 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid) des de l’1/09/2009 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona) 

 Antonio Michelena Barcena (Universitat de Lleida) 

 Annick Rey (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, França) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador 
La CLiC, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té atribucions en l’emissió 

d’informes per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador per part de les 

universitats catalanes i en l’establiment dels criteris generals d’avaluació per a l’emissió 

d’informes i el règim de la seva publicitat. Per a l’exercici de les seves funcions, la CLiC treballa 

a partir de sis comissions específiques per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències 

Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i 

Arquitectura. 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ramon Agustí Comes (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 29/06/2009 

 Jacint Jordana Casajuana (Universitat Pompeu Fabra) 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) 

 María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 29/06/2009 

 Joan Francesc Piniella Febrer (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Pere Ysàs Solanes (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antonio Zorzano Olarte (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Humanitats 

 Pere Ysàs Solanes, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Joaquim Company Climent (Universitat de Lleida) 

 Aurora Bel Gaya (Universitat Pompeu Fabra) 
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 Lluís Payrató Giménez (Universitat de Barcelona) 

 Carme Muñoz Lahoz (Universitat de Barcelona) des del 23/01/2009 

 Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona) 

 Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgili) 

 Glicerio Sánchez Recio (Universitat d’Alacant) 

 Maria Teresa Turell Julià (Universitat Pompeu Fabra) fins al 23/01/2009 

 Gerard Vilar Roca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Socials 

 Jacint Jordana Casajuana, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Javier Andrés Domingo (Universitat de València) fins al 10/03/2009 

 Germà Bel Queralt (Universitat de Barcelona) des de l’11/03/2009 

 Teresa Castro Martín (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

 Ferran Cerdà Albero (Universitat Pompeu Fabra) 

 Ferran Ferrer Julià (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ester Martínez Ros (Universidad Carlos III de Madrid) 

 Vicenç Quera Jordana (Universitat de Barcelona) 

 Miquel Rodrigo Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències 

 Joan Francesc Piniella Febrer, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Juan Jesús Donaire Benito (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Díaz González (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Domènech Arnal (Universitat de Barcelona) 

 Anna Roglans Ribas (Universitat de Girona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències de la Vida 

 Antonio Zorzano Olarte, president (Universitat de Barcelona) 

 Francesc Xavier Turon Barrera (Universitat de Barcelona) 

 Hipólito Medrano Gil (Universitat de les Illes Balears) 

 Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra) 

 Mauro Santos Maroño (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Francesca Pons Pons, presidenta (Universitat de Barcelona) 
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 Oriol Bachs Valldeneu (Universitat de Barcelona) 

 Anna Maria Bassols Teixidó (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Guarro Artigas (Universitat Rovira i Virgili) 

 Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 María Asunción Moreno Bilbao, presidenta (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 

29/06/2009 

 Ramon Agustí Comes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 30/06/2009 

 Ignasi Colominas Ezponda (Universidade da Coruña) 

 Nuria Martínez Navarrete (Universitat Politècnica de València) 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) fins al 22/12/2009 

 Enrique Masgrau Gómez (Universidad de Zaragoza) 

 Elvira Mayordomo Cámara (Universidad de Zaragoza) 

 Carmen Rodríguez Liñán (Universidad de Sevilla) 

 Joan Vinyes Sanz (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Javier Sebastián Zúñiga (Universidad de Oviedo) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Avaluació de la Recerca 
La CAR, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té competències en l’emissió de les 

acreditacions de recerca i de recerca avançada, en l’avaluació de l’activitat que fan els 

investigadors, en la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i de recerca 

funcionari i contractat per a l’assignació de complements retributius, d’acord amb els articles 55 

i 69 de la LOU, i en l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i de recerca de les 

universitats privades. La CAR duu a terme la seva activitat mitjançant comissions amb funcions 

d’informe, proposta i recomanació per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències Socials, 

Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. 

 Joan Rodés Teixidor, president (Universitat de Barcelona) 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona) des del 29/06/2009 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) 

 Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona) fins al 22/06/2009 

 Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Cardellach López (Universitat de Barcelona) des del 15/09/2009 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Luis Castañer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Teresa Espinal Farré (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 22/01/2009 

 Josep M. Fullola Pericot (Universitat de Barcelona) fins al 21/01/2009 
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 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Xavier Freixas Dargallo (Universitat Pompeu Fabra) 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Guàrdia Massó (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 14/09/2009 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) fins al 5/02/2009 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 24/07/2009 

 Emili Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) des del 22/01/2009 

 Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) des del 29/06/2009 

 Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 29/06/2009 

 Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) des del 15/06/2009 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 12/07/2009 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 15/06/2009 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Humanitats 

 Josep M. Fullola Pericot, president (Universitat de Barcelona) fins al 5/02/2009 

 Teresa Espinal Farré, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 6/02/2009 

 Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona) fins al 19/07/2009 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Ramon Jansana Ferrer (Universitat de Barcelona) des del 10/12/2009 

 Rosa Navarro Durán (Universitat de Barcelona) des del 29/06/2009 

 José Daniel Quesada Casajuana (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 18/12/2009 

 Mercè Roca Roumens (Universitat de Barcelona) des del 6/02/2009 

 Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida) des de l’1/09/2009 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 12/07/2009 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Socials 

 Xavier Freixas Dargallo, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Gifreu Pinsach (Universitat Pompeu Fabra) 

 Alberto Maydeu Olivares (Universitat de Barcelona) 

 Santiago Mir Puig (Universitat de Barcelona) des del 9/11/2009 

 Francisco Rivero Hernández (Universitat de Barcelona) 

 Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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 Josep Maria Tous Ral (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències 

 Maria Dolors Baró Mariné, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) 

 Manuel Barranco Gómez (Universitat de Barcelona) 

 Jesús Bastero Elizalde (Universidad de Zaragoza) 

 María del Carmen Puerta Vizcaíno (Universidad de Cádiz) 

 Joan de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències de la Vida 

 Montserrat Ponsà Fontanals, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 20/07/2009 

 Roser González Duarte, presidenta (Universitat de Barcelona) des del 21/07/2009 

 Neus Agell Jané (Universitat de Barcelona) des del 29/06/2009 

 Claudi Miquel Cuchillo Foix (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Leopoldo García Sancho (Universidad Complutense de Madrid) 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) 

 Ferran Rodà de Llanza (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 21/10/2009 

 Jaume Terradas Serra (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 8/07/2009 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Jaume Guàrdia Massó, president (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 14/09/2009 

 Lisardo Boscá Gomar (Instituto de Investigaciones Biomédicas, Madrid) 

 Maria Fàtima Bosch Tubert (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Cardellach López (Universitat de Barcelona) des del 15/09/2009 

 Francisco Gudiol Munté (Universitat de Barcelona) 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) fins al 5/02/2009 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) fins al 24/07/2009 

 Emilio Montserrat Costa (Universitat de Barcelona) 

 Lluís Tort Bardolet (Universitat Autònoma de Barcelona) des del 15/06/2009 

 Vicente Vicente García (Universidad de Murcia) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 
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Comissió d’Enginyeria i Arquitectura 

 Joaquim Casal Fàbrega, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Antonio Barrero Ripoll (Universidad de Sevilla) 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jesús Carrera Ramírez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

 Pilar Carbonero Zalduegui (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Luis Castañer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Muntañola Thomberg (Universitat Politècnica de Catalunya) des del 6/11/2009 

 Rafael Serra Florensa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carme Torras Genís (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

ÒRGANS CONSULTIUS 

Vicerectors/ores competents en matèria de qualitat 
El reglament de la CAQ estableix la creació d’un comitè format pels vicerectors i les 

vicerectores competents en matèria de qualitat de les universitats representades al Consell de 

Direcció, el qual ha de ser informat del programa de la CAQ i ha de presentar propostes 

d’actuació. 

 Javier Bará Temes (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/11/2009 

 Amèlia Díaz Álvarez (Universitat de Barcelona) 

 Antoni Méndez Vilaseca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria Josep Recoder (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Gabriel Bugeda Castelltort (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Miquel Oliver Riera (Universitat Pompeu Fabra) 

 Josepa Bru Bistuer (Universitat de Girona) 

 Martí Casadesús Fa (Universitat de Girona) 

 Josep Manel Ricart Pla (Universitat Rovira i Virgili) 

 Joan Prat Corominas (Universitat de Lleida) 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic) fins al 30/06/2009 

 Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic) des de l’1/07/2009 

 Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Vicerectors/ores de professorat 
 Javier Bará Temes (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 30/09/2009 
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 Josep Anton Ferré Vidal (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/11/2009 

 Joan Elías García (Universitat de Barcelona) 

 Miquel Àngel Senar Rosell (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enrique García-Berro Montilla (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra) 

 Teodor Jové Lagunas (Universitat de Girona) 

 Joan Ramon Rosell Polo (Universitat de Lleida) 

 Josep Pallarès Marzal (Universitat Rovira i Virgili) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

Vicerectors/ores competents en matèria d’estudiants 
 Javier Bará Temes (Universitat Politècnica de Catalunya) fins al 30/09/2009 

 Josep Anton Ferré Vidal (Universitat Rovira i Virgili) des del 10/11/2009 

 Gemma Fonrodona Baldajos (Universitat de Barcelona) 

 Montse Farell Ferrer (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria Prat Grau (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Xavier Colom Fajula (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Emma Rodero Antón (Universitat Pompeu Fabra) 

 Helena Benito Mundet (Universitat de Girona) 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Xavier Gómez Arbonés (Universitat de Lleida) 

 Maria Bargalló Escrivà (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Masnou Suriñach (Universitat de Vic) 

 Belén Zàrate Rivero (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Marcin Kazmierczak (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya) 

Responsables d’unitats tècniques de qualitat 
 Olga Pujolràs González (Universitat de Barcelona) 

 Gaspar Rosselló Nicolau (Universitat de Barcelona) 

 Montserrat Peregrina Pedrola (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jesús Vivas González (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Eduard Sánchez Artigas (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Esther Sans Gaya (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Gemma Amblas Marondo (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Francesc Abad Esteve (Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Petit Solé (Universitat Pompeu Fabra) 

 Oriol García Codina (Universitat Pompeu Fabra) 

 Mireia Agustí Torrelles (Universitat de Girona) 
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 Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona) 

 Montserrat Comella Roigé (Universitat de Lleida) 

 Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida) 

 Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili) 

 Marian Ramírez Ferrer (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roc Arola Arnal (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Isabel Solà Albareda (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Nerea Fernández Caliza (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Teresa Pérez García (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Núria Núñez López (Universitat Ramon Llull) 

 Ariadna Barberà Mata (Universitat Ramon Llull) 

 Ada Requena Bou (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic) 

 Ricard Giramé Parareda (Universitat de Vic) 

 Jordi Chumillas Coromina (Universitat de Vic) 

 Josep Corcó Juviñá (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Maria Jesús Castel Orozco (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Enrique Martínez García (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Javier Sierra Sánchez (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Sílvia Mas Sañé (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Jordi García Palou (Universitat Abat Oliba CEU) 

Comissió d’indicadors econòmics 
 Enric Canela Campos (Universitat de Barcelona) 

 Xavier García Marimon (Universitat de Barcelona) 

 Olga Neira García (Universitat de Barcelona) 

 Ana Molina López (Universitat de Barcelona) 

 Salvador Córdoba Jiménez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Dàpia de Dios (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Elena Fernández Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Alejandro Dorado Marey (Universitat Pompeu Fabra) 

 Roser Maeso Alemany (Universitat de Girona) 

 Ramon Saladrigues Solé (Universitat de Lleida) 

 Maria José Navarro Pintado (Universitat de Lleida) 

 Mariona Capdevila Bargalló (Universitat de Lleida) 

 César Ezcurra Ciaurriz (Universitat de Lleida) 

 Elisenda Capella Roca (Universitat Rovira i Virgili) 

 Dolors Bueno Morera (Universitat Rovira i Virgili) 

 Joan Bravo Pijoan (AQU Catalunya) 
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PERSONAL D’AQU CATALUNYA 

Àrea d’Avaluació de la Qualitat 
 Josep Grifoll Saurí, director tècnic 

 Josep Manel Torres Solà, coordinador 

 Anna Prades Nebot 

 Carme Edo Ros, des del 3/09/2009 

 Esther Huertas Hidalgo 

 Caterina Cazalla Lorite 

 Albert Basart Capmany 

 Esther Adot Giménez, des del 3/09/2009 

 Eva Benito Moré 

 Lorena Bernáldez Arjona 

 Carlota Manzanares García 

 Glòria Albareda Garrido, des del 20/02/2009 

 Lorena Pérez Méndez, des del 8/06/2009 fins al 31/12/2009 

Àrea de Professorat i Recerca 
 Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea 

 Núria Márquez Aranda, coordinadora 

 Eva Eixarch Olleta 

 Àngels Hernández Salgado 

 Griselda Rivilla Tort 

 Rocío Torres Lara 

 Glòria Zurita Bremon 

 Marta Cañizares Bullón 

 Elisenda Llongueras Condeminas, des del 23/02/09 

Unitat d’Informàtica 
 David Gassiot Andreu, cap de la Unitat 

 Maribel Quirós Carrero 

 Sergi Vivancos Daviu, fins al 3/06/2009 

 Oriol Sala Reyna, des del 3/11/2009 

 Albert Sanjuan Tapia 

Unitat de Planificació i Comunicació 
 Maria Giné Soca, cap de la Unitat 

 Concepción Herruzo Fonayet 

 Àgata Segura Castellà 
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 Susana García López 

 Joan Callarissa Sans, des del 4/08/2009 

Personal staff 

Assessoria jurídica 

 Jordi Escolar Bañeres 

Gestió de projectes 

 Núria Comet Señal 

Unitat d’Administració 
 Carme Pérez Cruz, cap de la Unitat 

 Anna García Valls 

 Mònica Curieses Català 

 Erica Sereno Ruiz  

 Rosa Maria Cabrera Alorda 

 Òscar Vives Ambrós, des del 12/01/2009 

 Glòria Albareda Garrido, fins al 19/02/2009 

 Albert Palau Jiménez 

 Mar Jabaloyes González, des del 2/03/2009 

Secretaria 

 Montserrat Blanco Nuño, secretària de direcció des de l’1/06/2009 

 Sílvia Maldonado Fernández 

 Sònia Parellada Capdevila 

Programa UNeix 

 Carina Álvarez Ramos 

 Raquel Barandalla Herrero 

Coordinadors i assessors 
 Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador d’innovació + desenvolupament metodològic 

 Miquel Vidal Espinar, assessor en matèria d’avaluació de programes i centres de recerca, i 

d’avaluació institucional 
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ANNEX 2: RECULL LEGISLATIU 

Nomenaments 

RESOLUCIÓ IUE/2258/2009, de 29 de juny, per la qual es renova la presidenta de la Comissió 

de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5438, de 7 d’agost de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2595/2009, de 21 de setembre, de cessament del director de l’Agència per a 

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5473, de 29 de 

setembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2596/2009, de 21 de setembre, de cessament del president de la Comissió 

d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(publicada al DOGC núm. 5473, de 29 de setembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3198/2009, de 10 de novembre, per la qual es designa el director de 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicada al DOGC núm. 

5508, de 18 de novembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3199/2009, de 10 de novembre, per la qual es nomena el president de la 

Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (publicada al DOGC núm. 5508, de 18 de novembre de 2009). 

Resolucions 

RESOLUCIÓ IUE/3971/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment 

per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de 

les universitats públiques per a l’any 2009 (publicada al DOGC núm. 5292, de 8 de gener de 

2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment 

per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat 

col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2009 (publicada al DOGC núm. 5292, de 

8 de gener de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2/2009, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació del 

manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya (publicada al DOGC núm. 

5295, de 13 de gener de 2009). 
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RESOLUCIÓ IUE/865/2009, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a l’acreditació dels 

manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes (publicada al DOGC núm. 

5354, de 6 d’abril de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/1007/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la segona convocatòria de 

certificació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari de 

Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (publicada al DOGC núm. 5362, de 20 

d’abril de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/1631/2009, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases i s’obre la 

convocatòria de la concessió d’ajuts per al finançament del seguiment experimental de la 

qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster a Catalunya (publicada al DOGC núm. 

5402, de 17 de juny de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2144/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a 

l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 

de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5431, de 29 de juliol de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2145/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a 

l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya (publicada al DOGC núm. 5431, de 29 de juliol de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2602/2009, de 28 de setembre, per la qual es deleguen determinades 

competències al president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(publicada al DOGC núm. 5473, de 29 de setembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/2601/2009, de 28 de setembre, de delegació de les competències en matèria 

de personal en el secretari de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(publicada al DOGC núm. 5473, de 29 de setembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3244/2009, de 20 de novembre, per la qual es revoca la delegació de 

competències del director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya al 

president i al secretari d’AQU Catalunya (publicada al DOGC núm. 5513, de 25 de novembre 

de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3543/2009, de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris 

específics per avaluar l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats 

públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca 

(publicada al DOGC núm. 5528, de 17 de desembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3549/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i 

els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal 

docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 

31 de desembre de 2009 (publicada al DOGC núm. 5529, de 18 de desembre de 2009). 

RESOLUCIÓ IUE/3550/2009, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i 

la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de 
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desembre de 2009, per a l’assignació de les retribucions addicionals (publicada al DOGC núm. 

5529, de 18 de desembre de 2009). 

Altres 

ARTICLE 43 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 

administratives (publicat al DOGC núm. 5537, de 31 de desembre 2009). 

Edictes 

EDICTE de 12 de març de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació 

de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5339, de 16 de març de 2009). 

EDICTE de 12 de març de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació 

de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5339, de 16 de març de 2009). 

EDICTE de 27 d’abril de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació 

com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat 

Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5371, de 4 de 

maig de 2009). 

EDICTE de 27 d’abril de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la contractació 

com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5371, 

de 4 de maig de 2009). 

EDICTE de 3 de juliol de 2009, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora 

del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes (publicat al 

DOGC núm. 5414, de 6 de juliol de 2009). 

EDICTE de 13 d’octubre de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a 

l’acreditació de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009). 

EDICTE de 13 d’octubre de 2009, de notificació dels acords de les comissions per a 

l’acreditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a 

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre 

de 2009). 

EDICTE de 13 de novembre de 2009, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte 

de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat al DOGC 

núm. 5514, de 26 de novembre de 2009). 

EDICTE d’11 de desembre de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la 

contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de 

Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya (publicat al DOGC núm. 5527, 

de 16 de desembre de 2009). 
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EDICTE d’11 de desembre de 2009, de notificació de l’emissió dels informes previs a la 

contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya (publicat al DOGC 

núm. 5527, de 16 de desembre de 2009). 

EDICTE de 21 de desembre de 2009, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat 

investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques 

catalanes (publicat al DOGC núm. 5533, de 24 de desembre de 2009). 

Convenis 

01-01-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada-Escola Superior d’Adoberia 

(EUETII-EAI) i la Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual es desenvolupa la metodologia 

d’avaluació per satisfer els requisits d’avaluació externa del professorat dels centres 

d’ensenyament universitari adscrits a les universitats públiques catalanes. 

08-01-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària de Turisme Formatic Barna i la Universitat de Girona, pel qual es 

desenvolupa la metodologia d’avaluació per satisfer els requisits d’avaluació externa del 

professorat dels centres d’ensenyament universitari adscrits a les universitats públiques 

catalanes. 

30-01-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de 

Lleida per a l’avaluació dels dos centres de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 

dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

11-02-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de cursos per a la 

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

universitari i la creació d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en 

aquests processos. 

16-02-2009, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Ramon Llull, pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per 

satisfer els requisits d’avaluació externa del seu professorat. 

20-02-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Oberta de Catalunya, pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat 

investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor permanent de la 

Universitat Oberta de Catalunya. 

26-02-2009, conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

06-03-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària i la Universitat Pompeu Fabra, pel qual es 

desenvolupa la metodologia d’avaluació per satisfer els requisits d’avaluació externa del 
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professorat dels centres d’ensenyament universitari adscrits a les universitats públiques 

catalanes. 

12-03-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Superior de Comerç Internacional i la Universitat Pompeu Fabra, pel qual es 

desenvolupa la metodologia d’avaluació per satisfer els requisits d’avaluació externa del 

professorat dels centres d’ensenyament universitari adscrits a les universitats públiques 

catalanes. 

31-03-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Ramon Llull, pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat 

investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor permanent de la 

Universitat Ramon Llull. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Bau Escola Superior de Disseny i la Universitat de Vic per a l’avaluació del centre Bau Escola 

Superior de Disseny, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Superior de Comerç Internacional i la Universitat Pompeu Fabra per a l’avaluació de 

l’Escola Superior de Comerç Internacional, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels 

Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

centre universitari EAE i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació del centre 

universitari EAE, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària Caixa Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació 

de l’Escola Universitària Caixa Terrassa, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels 

Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

Consorci Escola Industrial de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a 

l’avaluació de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, dins del 

Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Politècnica de Catalunya per a 

l’avaluació del centre Escola Universitària Politècnica de Mataró, dins del Programa d’Avaluació 

Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Pompeu Fabra per a l’avaluació del 

centre Escola Universitària del Maresme, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels 

Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Formatic Barna, SA i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre Escola Universitària 
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de Turisme Formatic Barna, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a 

les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, CE 

RENF’OS, SL i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre Escola Universitària de 

Turisme Mediterrani, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Escola de Gestió i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació del centre 

Escola Universitària ERAM, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a 

les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Creu Roja i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació del centre Escola 

Universitària Creu Roja, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus, SA i la Universitat Autònoma de Barcelona per a 

l’avaluació del centre Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, dins del Programa 

d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Universitària del Bages i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació del 

centre Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa, dins del Programa d’Avaluació 

Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

Centre Docent Santa Coloma i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació del 

centre Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, dins del Programa d’Avaluació 

Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Fundació Privada Rinaldi i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació del centre 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels 

Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació 

del centre Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dins del 

Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació 

de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, dins del Programa d’Avaluació 

Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

15-04-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

Consorci Escola Tècnica d’Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació 
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de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada, dins del Programa 

d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Vic en el marc del Programa de Reconeixement de Sistemes 

de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en el marc del Programa de Reconeixement 

de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Lleida en el marc del Programa de Reconeixement de Sistemes 

de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Girona en el marc del Programa de Reconeixement de 

Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Ramon Llull en el marc del Programa de Reconeixement de 

Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Barcelona en el marc del Programa de Reconeixement de 

Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

24-04-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del Programa de Reconeixement de 

Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (programa AUDIT). 

04-05-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu-Fundació Privada i la Universitat de 

Barcelona per a l’avaluació del centre Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu-

Fundació Privada, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 
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14-05-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació Universitària del Bages i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació de 

l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa, dins del Programa d’Avaluació 

Institucional dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

20-05-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT i la Universitat de Barcelona per a l’avaluació del centre 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB, dins del Programa d’Avaluació Institucional 

dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

03-06-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització de cursos per a la 

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

universitari i la creació d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en 

aquests processos. 

08-06-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de 

l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor permanent de 

la Universitat Politècnica de Catalunya. 

18-06-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització de cursos per a la promoció de la 

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

d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en aquests processos. 

19-06-2009, addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

19-06-2009, addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

09-07-2009, addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del Programa de 

Reconeixement de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària 

(programa AUDIT). 

10-7-2009, conveni sobre l’establiment del suport tècnic de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya per a la conversió del sistema universitari UNeix en un servei 

públic d’informació universitària de la Generalitat. 

24-07-2009, conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

28-07-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària i la Universitat Pompeu Fabra per a l’avaluació 
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del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny, dins del Programa d’Avaluació Institucional 

dels Centres Adscrits a les Universitats Catalanes. 

21-10-2009, addenda al conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya, Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu-Fundació Privada i la Universitat 

de Barcelona per a l’avaluació del centre Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu-

Fundació Privada, dins del Programa d’Avaluació Institucional dels Centres Adscrits a les 

Universitats Catalanes. 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Barcelona per a la realització de cursos per a la promoció de la 

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

d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en aquests processos. 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del Programa de Suport a 

l’Establiment de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Vic en el marc del Programa de Suport a l’Establiment de 

Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra en el marc del Programa de Suport a l’Establiment 

de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU en el marc del Programa de Suport a l’Establiment 

de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Girona en el marc del Programa de Suport a l’Establiment de 

Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en el marc del Programa de Suport a 

l’Establiment de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Programa de Suport a 

l’Establiment de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya en el marc del Programa de Suport a 

l’Establiment de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del Programa de Suport a l’Establiment 

de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Barcelona en el marc del Programa de Suport a l’Establiment 

de Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 
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23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Ramon Llull en el marc del Programa de Suport a l’Establiment de 

Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat de Lleida en el marc del Programa de Suport a l’Establiment de 

Sistemes Interns de Qualitat a les Universitats Catalanes (SUPORT-ESIQ). 

23-11-2009, conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de 

Lleida, pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora (per períodes 

de 6 anys) del professorat doctor de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. 

27-11-2009, acord entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

CNEAI per al reconeixement de les avaluacions de l’activitat investigadora de la CNEAI per part 

d’AQU Catalunya. 
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ANNEX 3: RECULL DE PUBLICACIONS 

Documents institucionals 

Memòria d’activitats 2008 (març de 2009), edició digital 

Informes d’avaluació 

Avaluació dels estudis d’Economia i Empresa (UOC) (juny de 2009), edició digital 

Avaluació dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (UOC) (juny de 2009), 

edició digital 

Material metodològic 

Programa d’avaluació de centres adscrits. Guia d’avaluació interna (març de 2009), edició 

digital 

Programa d’avaluació de centres adscrits. Guia d’avaluació externa (març de 2009), edició 

digital 

Programa de evaluación de centros adscritos. Guía de evaluación interna (març de 2009), 

edició digital 

Programa de evaluación de centros adscritos. Guía de evaluación externa (març de 2009), 

edició digital 

Evaluation programme for affiliated institutions. Guidelines for the self-evaluation (març de 

2009), edició digital 

Evaluation programme for affiliated institutions. Guidelines to the external review (març de 

2009), edició digital 

Guía de evaluación de centros externos (maig de 2009), edició digital 

Guies d’avaluació de competències dels estudiants 

Guia per a l’avaluació de competències en Educació Social (abril de 2009), edició digital i en 

CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en el treball de final de grau en l’àmbit de les Ciències 

Socials i Jurídiques (abril de 2009), edició digital i en CD-ROM 
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Guia per a l’avaluació de competències en el pràcticum de Mestre/a (abril de 2009), edició 

digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (abril de 

2009), edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències als laboratoris en l’àmbit de Ciències i Tecnologia (abril 

de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en Medicina (abril de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències als treballs de final de grau i de màster a les 

Enginyeries (abril de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials (maig de 2009), edició 

digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de la competència científica a Ciències, Matemàtiques i Tecnologia (maig 

de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura (maig de 2009), 

edició digital i en CD-ROM 

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats (juny de 2009), edició digital i en 

CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en el área de Humanidades (juny de 2009), edició 

digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en el área de Ciencias Sociales (juny de 2009), 

edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en Educación Social (juny de 2009), edició digital i en 

CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas (juny de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en el prácticum de Maestro/a (juny de 2009), edició 

digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (juny 

de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de la competencia científica en Ciencias, Matemáticas y Tecnología 

(juny de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en los laboratorios en el ámbito de Ciencias y 

Tecnología (juny de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en Medicina (juny de 2009), edició digital i en CD-

ROM 
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Guía para la evaluación de competencias en el área de Ingeniería y Arquitectura (juny de 

2009), edició digital i en CD-ROM 

Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de máster en las 

Ingernierías (juny de 2009), edició digital i en CD-ROM 

Estudis sobre el sistema universitari català 

Un model d’anàlisi de la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva dels estudiants a 

titulacions de quatre universitats catalanes (UAB, UB, UPC, URV) (setembre de 2009), edició 

digital 
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ANNEX 4: PARTICIPACIÓ EN ACTES I RELACIONS INSTITUCIONALS 

Catalunya 
DATA LLOC ACTE (SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA) PONÈNCIA PONENT 

27 de gener Edifici Vèrtex, UPC 
Seminari de direcció estratègica de les universitats: 
“Evaluación y acreditación de las universidades” (UPC) 

El espacio europeo de la garantía de 
calidad en la educación superior  

Javier Bará i Joan 
Bravo 

6 de març Barcelona 

Programa de la Comissionada per a Universitats i 
Recerca amb motiu de la Jornada “Reptes de 
l’avaluació de la recerca a Catalunya: les Humanitats i 
les Ciències Socials” 

Clausura Joaquim Prats 

6 de març UB 
Reptes de l’avaluació de la recerca a Catalunya: les 
Humanitats i les Ciències Socials 

Avaluació de la recerca del professorat: les 
Humanitats i les Ciències Socials 

Esteve Arboix 

18 de maig Edifici Vèrtex, UPC Activitat formativa “Tècniques i eines de gestió de la 
qualitat” 

El paper d’AQU Catalunya en el procés 
d’avaluació de la qualitat dels 
ensenyaments 

Javier Bará 

10 de juny UdG L’acreditació de la recerca a Catalunya 
Avaluació de la recerca del professorat: les 
Humanitats i les Ciències Socials 

Esteve Arboix 

18 de juny UAB 

Jornada “Dels factors que incideixen en la trajectòria 
acadèmica de les dones a les polítiques d’igualtat”, 
organitzada per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 

Les polítiques d’igualtat i la trajectòria de les 
acadèmiques (taula rodona de cloenda) 

Joan Bravo 

30 de juny URL 
Jornada de presentació de l’avaluació dels trams de 
recerca del PDI de les universitats privades 

L’avaluació dels trams de recerca del PDI 
de les universitats privades 

Núria Márquez i Jordi 
Escolar 
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26 d’octubre UPF Sessió de formació del professorat universitari 
L’acreditació del professorat universitari a 
Catalunya 

Esteve Arboix 

30 de 
novembre 

UPF Sessió de formació del professorat universitari 
L’acreditació del professorat universitari a 
Catalunya 

Esteve Arboix 

Estat espanyol 
DATA LLOC ACTE (SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA) PONÈNCIA PONENT 

4 de maig ANECA, Madrid 
Mercado Laboral y Planes de Estudios Universitarios 
Sustentados en Competencias 

Taula rodona Sebastián Rodríguez 

22 de maig 
Universidad de Burgos, 
Burgos 

La Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado (DOCENTIA) 

La evaluación docente en las universidades 
catalanas (2003-2008) 

Esteve Arboix 

24, 25 i 26 de 
juny 

Universidad de Granada, 
Granada 

V Congreso Internacional de Formación para el 
Trabajo (UAB) 

Taula rodona Sebastián Rodríguez 

6 de juliol UIMP, Santander 
La internacionalización de las universidades: la 
aportación de la evaluación en España (organitzat per 
ANECA) 

Moderador Javier Bará 

9 i 10 de juliol 
Universidad de Burgos, 
Burgos 

La Calidad en los Sistemas de Información (UBU-
ANECA) 

Taula rodona Sebastián Rodríguez 

9 i 10 de 
juliol 

Fundació Universitat 
Empresa ADEIT, 
València 

XVIII Jornadas AEDE (Asociación de Economía de la 
Educación)  

Los costes de profesorado universitario por 
docencia en aula. Una metodología para su 
análisis mediante la ampliación del sistema de 
información UNeix de las universidades 
públicas de Cataluña 

Joan Bravo 

7, 8 i 9 de 
setembre 

Universitat Jaume I, 
Castelló 

II Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. 
Los nuevos títulos de grado: retos y oportunidades 

Esquema del seguimiento de las titulaciones 
oficiales de las universidades de Cataluña Josep Manel Torres 

9 de 
setembre 

Vigo VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la 
educación superior y la investigación  

El sistema de información UNeix de las 
universidades públicas de Cataluña como 
base para los procesos de evaluación de la 
calidad 

Joan Bravo 

22 i 23 de 
setembre 

Hotel Nelva, Múrcia 

Jornades “La implantación y seguimiento de títulos: 
experiencias y hoja de ruta”, organitzades per la 
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia (ANECA) 

El seguimiento de títulos registrados: el papel 
de las agencias y las administraciones 
públicas (taula rodona) 

Javier Bará 

20 de Universidad del País The Week, Astea, La Semana 09 - Semana de la Cambio de paradigma en la gestión Josep Manel Torres 
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novembre Vasco, Leioa Ciencia, Tecnología, Innovación, Calidad y 
Excelencia 

universitaria: el futuro seguimiento de los 
títulos por AQU Catalunya 

Internacional 
DATA LLOC ACTE (SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA) PONÈNCIA PONENT 

15 de gener El Caire (Egipte) EPUF - Workshop on Quality assurance in Egypt 
Does a QA exist? The case of AQU Catalunya & the 
Catalan University System 

Josep Grifoll 

5 i 6 de febrer Maynooth (Irlanda) 
Quality Assurance for the Higher Education Change 
Agenda (QAHECA) 3rd seminar 

Training students on QA in Higher Education Albert Basart 

9, 10 i 11 de 
febrer 

Podgorica 
(Montenegro) 

Quality Assurance in South Eastern Europe (EUA 
Workshop) 

Presentació d’AQU Catalunya Josep Grifoll 

16 i 17 d’abril Reykjavík (Islàndia) 
Quality and Development in Nordic Higher Education 
(ENQA Conference) 

Joint University Programmes: looking for an 
European dimension in QA 

Josep Grifoll 

29 i 30 d’abril 
Universidade de 

Coimbra, Portugal 

Seminário sobre Garantia da Qualidade e Acreditaçao. 
Trobada bilateral de rectors portuguesos, organitzada per 
la CRUE i la CRUP 

Evaluación de los sistemas de evaluación de calidad 
y la acreditación 

 Javier Bará 

2 i 3 de juny 
Brussel·les 
(Bèlgica) 

Outcomes of the Leuven / Louvain-la-Neuve ministerial 
conference and expectations on the future of QA 

ENQA priorities for the next decade – suggestions in 
view of elaborating an implementation plan at next 
ENQA General Assembly 

Josep Grifoll 

4 i 5 de juny Lausana (Suïssa) 
Annual Meeting of the EUA Council for Doctoral 
Education (Unil) 

Collecting data on doctoral programmes 
Josep Manel 
Torres 

15 i 16 de juny 
La Haia (Països 
Baixos) 

IQA seminar for the ENQA Internal Quality Assurance 
group and others: Internal Quality Assurance – Facing 
common challenges 

Internal procedures in agencies: How do we 
guarantee efficient and excellent operations in our 
agencies? 

 Núria Comet 

7 i 8 d’octubre Sigtuna (Suècia) 
ENQA - NAHE Workshop on Quality assurance of E-
learning 

E-learning in the context of the Standards and 
Guidelines for the Quality Assurance in the European 
Higher Education Area 

Esther Huertas 
i Josep Grifoll 

19, 20 i 21 de 
novembre 

Copenhaguen 
(Dinamarca) 

EQAF Fourth European Quality Assurance Forum 
Creativity and Diversity: Challenges for quality assurance 
beyond 2010 

Chairman 
Student involvement in Catalonia 
Experiences in using ISO 9001 to meet the ESG in 
three Spanish agencies 

Josep Grifoll, 
Albert Basart i 
Núria Comet 
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GLOSSARI DE SIGLES 

ACAU: Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats 

Universitaris. És una comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU 

Catalunya 

ATP: Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i Programes. És una comissió 

específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CAQ: Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CAR: Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya 

CEMAI: Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals. És una 

comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CIRIT: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 

CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

CLiC: Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya 

EEES: Espai europeu d’educació superior 

ECA: European Consortium for Accreditation in Higher Education 

ENQA: European Network for Quality Assurance in Higher Education 

EQAR: European Quality Assurance Register for Higher Education 

LOU: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 

LUC: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 

MEC: Ministeri d’Educació i Ciència 

PRO-QU: Programa d’AQU Catalunya d’avaluació de titulacions de primer i segon cicle 

REACU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 

EUA: European University Association 

ESIB/ESU: European Students Union 

 


