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D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat
per 1'Acord GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013,
actuant en nom i representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li
confereix 1'article 7 deis Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1
d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10 d'abril de 2014).

Per 1'altra, el Prof. Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politécnica de Catalunya,
que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuTdes per 1'article 20 de la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003. de 19
de febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 67 deis Estatuts de la Universitat
Politécnica de Catalunya, aprovats per 1'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, peí qual
s'aprova la modificació deis Estatuts de la Universitat Politécnica de Catalunya i' es
disposa la publicado del seu text integre (DOGC núm. 6140, d'1 dejuny de 2012).

EXPOSEN

Que correspon a 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
1'avaluació, la certificació, el seguiment i 1'acreditació, d'acord amb estándards
académics i saciáis internadonals, deis ensenyaments conduents a 1'obtenció de títols
oficiáis i propis que imparteixen les universitats i altres centres d'educació superior,
d'acord amb 1'artide 3.1.c) de la Ltei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

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

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

Que 1'Agéncia ha aprovat un Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte deis
segeffs temátics de qualitat segons el qual els processos d'obtenciú deis labels
s'integren en el procés d'acreditació regular conduít per AQU Catalunya.

Que aquesta integrado es realitza per mitjá de convenis amb agencies internacionals
que atorguen certificats de label i, en conseqüéncia, s'han de desenvolupar
preferentment en anglés. En aquest cas, AQU Catalunya ha signat un Acord específic
de col-laboració amb ASIIN, el 4 de setembre de 2014, per a la inclusió en els



processos regulare d'AQU Catalunya de 1'avaluació adre?ada a 1'obtenció d'un segell
temátic.

Que d'acord amb el Marc esmentat, els costos addicionals associats a 1'obtenció del
label aniran a carreo de la Universitat sol-licitant.

Que amb data d'1 de setembre de 2015, les parts vam signar un conveni de
col-laboració per a la promoció d'avaluacions de carácter internacional d'algunes
titulacions universitáries de 1'Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Ca~nals i
Ports de Barcelona mitjan?ant la integrado de 1'obtenció del segell temátic.

Que la Facultat d'lnformática de Barcelona (FIB) de la Universitat Politécnica de
Catalunya ha sol-licitat que amb el procés d'acreditació de tes trtulacions universitáries
oficiáis que es concreten al punt primer d'aquest conveni també es realitzi el procés per
a 1'avaluació del segell temátic EURO-INF, que será avaluat perASIIN, d'acord ambels
termes d'aquest conveni. .

Que 1'article 3.1.p) de la Ltei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya disposa que 1'Agéncia realitza les tasques que, en
1'ámbit de les seves funcions, li siguin encarregades per les universitats.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectiu

Aquest conveni té 1'objectiu següent:

1. Integrar en el procés d'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis d'AQU
Catalunya, que s'enumeren a continuació, el procés d'avaluadó per a 1'obtenció
deis segells temátics (labels) següents, que s'imparteixen a la Facultat
dlnformática dé Barcelona de la Universitat Politécnica de Catalunya:

a. Acreditado d'AQU Catalunya i segell temátic EURO-INF per part d'ASIIN:
i. Grau en Enginyeria Informática
ii. Másteren Enginyeria Informática
iii. Máster en Innovado i Investigado en Informática/lnnovation and

Research in Informatics

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

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

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

universitáries oficiáis i el procés per a 1'obtenció deis segells temátics
esmentats a 1'acord primer d'aquest conveni, incloent la gestió de tots els
experts i avaluadors nomenats.



2.

b. Ser 1'interlocutor ambASIIN pertal que el procés per a 1'obtenció deis segells
temátics esmentats encaixi amb el procés d'acreditació de les titulacions

universitáries oficiáis citades.

c. Realitzar els pagaments deis servéis d'ASIIN que son els següents:
i. Cost de 1'avaluació deis segells temátics de 1'acord primer punt

primer, que son:
. ASIIN-Seal: 11.253 euros.

ii. Cost deis viatges, allotjament i manutenció deis avaluadors nomenats
per ASIIN. La despesa s'abonará a AQU Catalunya al mes de 30
d'abril 2016, una vegada es conegui 1'import exacte de la despesa
efectuada.

. Cost mitjá previst per avaluador d'ASIIN: 350 euros. Nombre d
e persones previstos: 4. Per tant, un total de 1 .400 euros.

d. En relació amb el procés d'avaluació a 1'Escola Técnica Superior rfEnginyers
de Camins, Cañáis i Ports de Barcelona, d'acord al conveni d'1 de setembre

de 2015,elcost de 1'emissió deis segells temátics per part de 1'ASIIN: 907,50
euros.

Peí que fa a la Faculta! dlnformática de Barcelona, import que es
determinará en funció deis número de segells temátics emesos per cada
titulado avaluada positivament.

La Universitat Politécnica de Catalunya es compromet a realitzar les accions
següents:

a. Donar suport al procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries
oficiáis i el procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats a 1'acord
primer d'aquest conven!, tal com estableixen les guies d'acreditació d'AQU
Catalunya i d'ASIIN per a 1'obtenció deis esmentats labels.

b. Contribuir, en part, a les despeses del procés integrat, que son les referente
al .procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats, d'acord amb les
depeses que es detallen en 1'acord segon, apartat 1.c.¡. i 1.d. d'aquest
conveni, que son: 12.160,50 euros, el cost deis viatges, allotjament i
manutenció deis avaluadors nomenats per ASIIN i mes les despeses
corresponents ais segells temátics que s'emetin per a cadascuna de les
titulacions de la FIB avaluados positivament.

c. Intercanvi d'experiéncies amb AQU Catalunya en aquest procés integrat.

Tercer. Pressupost i finan?ament.

Ates que AQU Catalunya coordina i organitza el procés integral d'acreditació de les
titulacions universitáries oficiáis i del procés per a 1'obtenció deis segells temátics
esmentats en 1'acord primer d'aquest conveni, la Universitat Politécnica de Catalunya
transferirá a AQU Catalunya, en compensació de les despeses incorregudes per AQU
Catalunya, que inclouen el pagament deis costos exposats en 1'acord segon.

La Universitat Politécnica de Catalunya fará un primer pagament de 12.160,50 euros
(impostas inclosos) al compte corrent d'AQU Catalunya núm. ES48 2100 5000 5102
0003 0583 abans del 31 de mar? de 2016.

Una vegada finalitzada la visita d'acreditació, la Universitat Politécnica de Catalunya fará
un segon pagament al mateix compte corrent d'AQU Catalunya peí concepte de
despeses de viatges deis avaluadors d'ASIIN, previsiblement uns 1.400 euros d'acord
amb 1'acord segon, apartat l.c.ii., mes el cost deis segells temátics que 1'ASIIN emeti per
a cada titulació avaluada positivament en el procés d'avaluació de la Facultat
dtnformática de Barcelona, acord segon, apartat 1.d.



Aquest cost se satisfá en estricta compensació de les despeses incorregudes per AQU
Catalunya en la gestió del procés integrat d'acred¡tació i d'avaluació deis segells
temátics fruit de 1'agrupació de les entitats, per assolir els objectius d'aquest procés
integral com un projecte comú, i en estricta restitució de 1'equilibri de les quotes
assignades per la consecució d'aquest Conveni.

Quart. Calendan

El procés integral d'acreditació de les tituladons universitáries oficiáis i el procés per a
1'obtenció deis segells temátics esmentats a 1'acord primer d'aquest conveni tindrá lloc
durant la tercera setmana d'abril d'enguany.

Cinqué. Tractament de les dades de carácter personal

Les parts es comprometen a respectar i complir en tot moment la normativa vigent
sobre Protecció de Dades Personáis.

Si es produis 1'accés a dades de carácter personal, com a conseqüéncia de
1'execució del presen! Conveni, tan sois podran ser aplicáis o utilitzats única i

exdusivament per el compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser
cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan sois ais mers efectes de conservació.

En tot cas, les parts hauran d'adoptar mesures d'índole técnica i organitzatives
necessáries, en especial les que reglamentáriament es determinen, en aplicació de la
Llei de Protecció de Dades de Carácter Personal, per garantir la seguretat de les
dades de carácter personal i evitar la seva alterado, pérdua, tractament o accés no
autoritzat, haguda compte de 1'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades

subministrades i els riscos ais qual son exposats, tant si provenen de 1'acció humana
o del medi físic o natural.

Sisé. Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i s'extingirá quan AQU
Catalunya hagi fínalitzat el procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries
oficiáis i del procés per a 1'obtenció deis segells temátics, previsiblement al mes de
desembre de 2016.

Seté. Transparencia

De conformitat amb la legislació vigent sobre transparencia, accés a la informado
pública i bon govern, la UPC, en relació amb aquest conveni, fará pública la
informació relativa a les parts signants, 1'objecte, la vigencia, les obligacions que
assumeixen les parts, incloent-hi les económiques, i qualsevol modificado que es
realitzi.



Vuité. Confidencialitat

En lexecució d'aquest conveni, cada part ha de complir el deure de reserva ¡
confidencialitat d'acord amb el que estableixen les seves normes d'organització i/o
sistemes de garantia de la qualitat i de la seguretat de la informado.

Nové. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.
c) Per la manifestado de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el

conven!, amb un preavis escrit de 3 mesas, sense que afecti les accions ja
comenyades pendents d'acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions
contretes per cada una de les parts fins al moment de la resolució

1, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
duplicat en el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.

Per 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema
Universitari qje Catalunya

Per la Universitat Politécnica de Catalunya

Pfesident Rector


