
CONVENI ESPECIFIC DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I ONES ASSOCIACIÓ D'ENGINYERIA TÉCNICA
DE TELECOMUNICACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS
D'AVALUACIÓ

CODI: AQU/PROF/CE/NÜM. 25/2017

Barcelona, 2 dejunyde2017

REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actúa en exercici de les funcions
que té atribuides per 1'article 11.5 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, peí qual s'aproven els
Estatuts d'AQU Catalunya (DOGC núm. 7244, 10 de novembre de 2016).

I d'una altra, el Sr. Daniel Pujol Bel, president d'ONES Associació d'Enginyeria Técnica de
Telecomunicació de Catalunya, en endavant GrausTIC, es constitueix i s'aprova per la Direcció
de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya amb el
número dtnscripció 30386/B.

Ambdues parts es reconeixen reciprocament la capacitat legal necessária per aquest acte i,

EXPOSEN

1. Que 1'Agéncia per a la Qualitat de] Sistema Universitari de Catalunya i GrausTIC han signat un
Acord marc de col-laboració que es concreta en convenis especffics.

2. Que correspon a AQU Catalunya les activitats d'avaluació, certificació i acreditació de la
qualitat de les titulacions universitáries i es considera necessari que els professionals GrausTIC
participin activament en aquests processos per aportar els seus coneixements i visió experta per
a la millora d'aquestes titulacions.

3. Que per a la concreció d'aquesta cooperació se signa el següent Conveni especffic de
col-laboració en base ais següents

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

L'objecte del present conveni específic es regular la col'laboració d'ambdues entitats per tal
d'establir el sistema de provisió de professionals de GrausTIC com un deis mecanismes per
formar part de la borsa d'experts d'AQU Catalunya per poder participar en les activitats
d'avaluació, certificació i acreditado de 1'Agéncia i aportar la seva visió experta en el seu ámbit
professional.



SEGON.- ÁWIBITS DE COL-LABORACIÓ

1. GrausTIC nomenará una persona responsable de 1'entitat que tindrá les funcions següents:

a) Coordinar-se amb la persona responsable d'AQU Catalunya encarregada de la gestió deis
experts de 1'Agéncia.

b) Atendré a les sol-licituds de la persona responsable d'AQU Catalunya per proporcionar
professionals associats a 1'entitat de 1'ámbit professional ¡ndicat per 1'Agéncia que estiguin
Interessats en participar com a avaluadora en qualitat d'experts professionals en les comissions
d'avaluació de 1'Agéncia.

c) Realitzar accions de difusió de les activitats d'avaluació, certificado i acreditado d'AQU
Catalunya a través deis seus mitjans de difusió corporativa, com els butlletins d'informació
periódica, per exemple.

2. AQU Catalunya nomenará una persona de contacte amb GrausTIC que tindrá les funcions
següents:

a) Coordinar-se amb la persona responsable de 1'entitat encarregada de contactar amb els
associats Interessats en participar com avaluadors en qualitat d'experts professionals en les
comissions d'avaluació de 1'Agéncia.

b) Proporcionar informado sobre 1'activitat de 1'Agéncia per tal que GrausTIC difongui informaciú
a través deis seus mitjans de difusió corporativa, com els butlletins dlnformació periódica, per
exemple.

TERCER. Publicitat del conveni

A mes a mes de la publicado d'aquest conveni de col-laboració a la página web d'AQU
Catalunya, ambdues parts es comprometen a donar-ne difusiú a 1'ámbit académic i professional
per tal que sigui conegut per totes les persones ¡nteressades en participar en les activitats de
['Agencia.

QUART. Tractament i protecció de dades de carácter personal en relacló amb les activitats
objecte del conveni

En 1'execució d'aquest conveni s'aplicará la normativa relativa a la protecció de dades de carácter
personal.

CINQUE. Comissió de seguiment del Conveni

El seguiment, desenvolupament i interpretació d'aquest conveni específic el realitzará la
Comissió de seguiment de 1'Acord marc entre AQU Catalunya i GrausTIC.

SISE. Vigencia del conveni

El conveni especffic de col laboració té una vigencia inicial, a partir de la seva signatura, de
quatre anys, el qual es prorrogará per quatre anys mes per acord exprés de les parts.



SETE. Resolució de controvérsles

Totes les qQestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de la interpretació,
1'aplicaciú o 1'execució d'aquest conven] serán resoltes, en primer lloc, en el si de la Comissió de
seguiment, o be, per amigable resolució.

VUITE. Resolució de 1'acord

El present conveni quedará resolt per les següents causes:

a. Mutu acord entre les parts.

b. Incompliment deis pactes del present conveni.

c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment del conveni.

I com a prova de conformitat signen les parts el present conveni per duplicat en el lloc i data al
principi indicats.

Per GrausTIC

Sr. Daniel Pujol Bel

Per 1'Agéncia per a la Qualitat
Del Sistema Univeisitari de
Catalunya

Sr. Jgsgg


