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Disposicions

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/1631/2009, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convoca-
tòria de la concessió d’ajuts per al inançament del seguiment experimental de la 
qualitat dels ensenyaments oicials de grau i màster a Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de 
la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s’aproven les bases 
generals que han de regir la concessió d’ajuts convocades per l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya);

Atès que l’article 9.1.l) dels Estatuts d’AQU Catalunya, aprovats pel Decret 93/2003, 
d’1 d’abril, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries 
de les subvencions que atorgui AQU Catalunya, així com les seves convocatòries 
i resolucions;

Atès que les facultats d’aprovar les convocatòries i resolucions de les subvencions 
d’AQU Catalunya han estat delegades, per acord del Consell de Direcció d’AQU 
Catalunya del dia 1 de desembre de 2005, al director de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar els ajuts per al finançament del seguiment experimental de la qualitat 

dels ensenyaments oficials de grau i màster a Catalunya.

Article 2
Destinar a aquesta convocatòria l’import global de 30.000 euros, que aniran a càrrec 

del concepte pressupostari 449 del pressupost d’AQU Catalunya de l’any 2009.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, i s’indiquen els recursos que 
s’hi poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en el termini 
d’un mes, comptador des de l’endemà del dia de la publicació de la resolució al 
DOGC; o bé recurs contenciós administratiu interposat directament davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors 
de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 10 de juny de 2009

P. D. del Consell de Direcció d’AQU Catalunya  
(Resolució 18.1.2006, DOGC de 26.1.2006)

JAVIER BARÁ TEMES

Director
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ANNEX

1. Introducció
Després del procés de verificació de les titulacions oficials universitàries, d’acord 

amb el que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya ha d’iniciar el procés de seguiment dels ensenya-
ments universitaris oficials que té implicacions importants sobre els mecanismes 
de garantia de la qualitat interns i externs que han d’aplicar tant les universitats 
com AQU Catalunya.

En aquest context, AQU Catalunya, en col·laboració amb les universitats cata-
lanes, realitzarà un seguiment experimental que faciliti l’establiment d’un marc 
referencial propi sobre el seguiment de la qualitat dels ensenyaments oficials que 
s’adreça a concretar els informes de seguiment (estructura i contingut) i a analitzar 
el funcionament dels sistemes de garantia interna de la qualitat implementats per 
les universitats. També té com a objectiu la promoció de mecanismes de garantia 
externa de la qualitat que siguin àgils, eficients i més adequats als objectius i a 
alinear aquests sistemes amb els que es promouen a nivell europeu.

2. Objecte
2.1 L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts per al finançament del 

seguiment experimental de la qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster 
a Catalunya.

2.2 D’acord amb el que s’ha exposat en el punt 1, per a la realització del se-
guiment experimental és necessari que les universitats realitzin una proposta que 
inclogui els elements següents:

a) Informació pública disponible al web de la universitat sobre els continguts 
i organització dels ensenyaments, que s’haurà d’adequar a les necessitats dels es-
tudiants, actuals i futurs, i d’altres grups d’interès vinculats als ensenyaments, tot 
tenint en compte els estàndards europeus de qualitat en aquesta matèria.

b) Tractament dels indicadors que es fan públics, que haurà de tenir en compte 
l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix que el 
seu càlcul sigui elaborat conjuntament pel sistema universitari de Catalunya. Així 
mateix, i amb caràcter complementari, en el procés d’informació pública la universitat 
pot establir un tractament comunicatiu propi dels indicadors que faciliti la lectura i 
interpretació dels resultats dels ensenyaments per part diferents grups d’interès.

c) Sistema d’informes valoratius, que hauran d’incloure una reflexió i una refe-
rència sobre la qualitat de la informació pública disponible (adreces web, sistema 
d’actualització de la informació, etc.) i sobre l’adequació sobre el sistema de garan-
tia interna de qualitat. Així mateix, inclourà informació sobre les modificacions 
introduïdes en els ensenyaments oficials.

2.3 Un cop realitzat el seguiment experimental esmentat, les universitats i AQU 
Catalunya disposaran d’informació real de punts forts i febles per a definir les bases 
del procés de seguiment i acreditació dels ensenyaments oficials.

3. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries dels ajuts esmentats les universitats del sistema univer-

sitari de Catalunya.

4. Període
Atès que el seguiment experimental dels ensenyaments oficials és un procés 

gradual, les universitats han de lliurar les primeres conclusions el 30 d’octubre de 
2009, i les conclusions finals el 29 de gener de 2010.

5. Quantia
L’import de l’ajut per a realitzar el seguiment experimental d’un ensenyament és 

de 1.250 euros, amb un màxim de 2.500 euros per universitat.
Els imports esmentats s’han de destinar als conceptes següents:
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a) Contractació de personal de reforç o becaris que col·laborin en el procés de 
seguiment experimental.

b) Adquisició de material fungible i de petit equipament (inventariable o bibli-
ogràfic).

c) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, 
les quals han de ser degudament justificades.

6. Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds, d’acord amb el model normalitzat, han de ser formalitzades 

pel vicerector o vicerectora competent en matèria de qualitat de la universitat i s’han 
de presentar a AQU Catalunya.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències 
d’AQU Catalunya, Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i també a la pàgina 
web d’AQU Catalunya (www.aqucatalunya.org).

6.2 Per formalitzar les sol·licituds, s’haurà d’emplenar l’imprès normalitzat i 
presentar-lo dins del termini establert al registre d’AQU Catalunya.

6.3 L’imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les 
parts següents:

a) Dades identificatives de la universitat.
b) La titulació de grau sobre el que la universitat farà el seguiment experimen-

tal.
c) La titulació de màster sobre el que la universitat farà el seguiment experi-

mental
d) Signatura del/de la vicerector/a competent en matèria de qualitat de la uni-

versitat.

7. Termini de presentació de les sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es tancarà el dia 26 
de juny de 2009.

8. Tramitació
8.1 L’estudi i l’avaluació de les sol·licituds correspondrà a l’Àrea d’Avaluació 

de la Qualitat d’AQU Catalunya.
8.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, d’acord 

amb les quantitats i condicions establertes en aquesta convocatòria.

9. Unitat competent per a la gestió
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

10. Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció d’AQU Catalunya i, per delegació, el director d’AQU 

Catalunya, segons l’acord del Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2005.

11. Termini de resolució
El termini per resoldre aquesta convocatòria és d’un mes comptador des de l’en-

demà de la data de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense 
resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

12. Notificació de la resolució
La resolució d’adjudicació dels ajuts es publicarà al tauler d’anuncis d’AQU 

Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i amb efectes informatius, es 
podrà consultar el resultat de la resolució en la pàgina web d’AQU Catalunya.

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via admi-
nistrativa. Els interessats podran interposar en el termini d’un mes, comptador a 
partir de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis d’AQU Catalunya, recurs 
potestatiu de reposició davant del Consell de Direcció d’AQU Catalunya, d’acord 
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu; o 
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directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de 
la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Acceptació
L’acceptació es formalitzarà mitjançant document signat pel vicerector o vice-

rectora competent en matèria de qualitat de la universitat, que es comprometrà a 
complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria 
i les de les bases generals d’AQU Catalunya vigents.

L’acceptació s’haurà de presentar al més aviat possible i, com a màxim, en un 
termini de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al 
tauler d’anuncis d’AQU Catalunya.

S’entén que renuncien a l’ajut les entitats beneficiàries que no hagin presentat el 
document d’acceptació dins el termini previst a l’apartat anterior.

14. Canvis i incidències
Els canvis en la proposta o les incidències que puguin sorgir es regeixen per la 

Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s’aproven les bases generals 
que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

15. Pagament
El pagament s’efectuarà directament a la universitat sol·licitant.
L’import de l’ajut s’efectuarà en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% 

del total atorgat, es realitzarà un cop resolta la convocatòria i formalitzada l’accep-
tació. El pagament del 50% restant es farà quan la universitat hagi presentat les 
conclusions finals, el 29 de gener de 2010.

16. Termini, forma de justificació i característiques del document final
16.1 Termini i forma de justificació
En el termini de dos mesos des de la data d’acabament de les activitats objecte 

de l’ajut, els beneficiaris han de justificar l’execució efectiva dels projectes amb 
l’aportació de la documentació següent:

a) El document final del seguiment experimental, d’acord amb les característiques 
establertes en la base 16.2.

b) Certificació de la gerència o responsable econòmic de la universitat en què 
s’indiqui que l’import atorgat s’ha incorporat en els seus pressupostos i que l’ajut 
s’ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.

16.2 Característiques del document final
El document final sobre el seguiment experimental, que la universitat haurà de 

lliurar durant el mes de març de 2010, tindrà el format i continguts que derivin de 
les conclusions finals elaborades per les universitats, amb la col·laboració d’AQU 
Catalunya.

17. Seguiment i difusió de la realització dels projectes
AQU Catalunya farà la difusió habitual que es realitza per a aquests processos a 

la seva pàgina web (www.aqu.cat).

18. Normativa aplicable
Tot allò que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/72/2006, 

de 17 de gener, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la conces-
sió de beques i ajuts convocades per AQU Catalunya i per la resta de la normativa 
aplicable.

(09.162.118)
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