ACTA DEL CONSELL DE GOVERN D’AQU CATALUNYA N.13
Data: del 8 al 14 de juliol de 2021
Modalitat: reunió virtual asíncrona
Hora d’inici: 9:01 hores del 8 de juliol de 2021
Hora d’acabament: 14:11 hores del 14 de juliol de 2021

Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Joan Guàrdia Olmos (rector de la Universitat de Barcelona)
Javier Lafuente Sancho (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Daniel Crespo Artiaga (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Oriol Amat Salas (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya)
Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona)
Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica
de Catalunya)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de
Girona)
Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
Flocel Sabaté Curull (Universitat de Lleida, acadèmic)
Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern)
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Han excusat la seva absència:
1.
2.
3.
4.
5.

Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu
Fabra)
Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
Álvaro Mellado Cerezo (Consell de l'Estudiantat de les Universitats
Catalanes, estudiant)
Dana Sánchez Oussedik (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes,
estudiant)

Convidats
1.

Esteve Arboix Codina, cap de l’Àrea d’Avaluació del Professorat i Recerca d’AQU
Catalunya

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El president presenta i sotmet a l’aprovació l’acta del Consell de Govern N.12, de 15
d’abril de 2021.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.

S’aprova l’acta per unanimitat.
Acord: ACG202109

2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya informa del següent:
1. En relació amb la modificació del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre,
d’ordenació de les titulacions universitàries oficials, AQU Catalunya ha
participat activament en la revisió del capítol vinculat a l’Assegurament de la
Qualitat i a l’Annex 2, sobre la verificació de titulacions.
2. El dia 9 de juliol es presentaran els resultats de l’estudi de gènere i inserció
laboral al cap de 20 anys, que conclou que tenir fills té un impacte negatiu
en la carrera professional de les dones. S’enviarà la informació en format de
nota de premsa als mitjans de comunicació i el mateix dia 9 a les 14 hores es
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preveu una trobada amb aquest col·lectiu per fer els aclariments que
necessitin.
3. El passat dia 16 de juny va finalitzar el procés per a la presentació de
sol·licituds al lloc de treball de director/a d’AQU Catalunya. Tot i que es van
atendre algunes consultes privades, finalment s’ha presentat una única
candidatura. En aquests moments es troba en la fase d’avaluació de mèrits i
durant el juliol es valorarà el projecte lliurat.
4. El 7 i 8 d’octubre de 2021 tindrà lloc a Barcelona la Conferència anual de la
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE), que l’any passat va escollir Barcelona, amb el suport d’AQU
Catalunya, per ser la seu permanent d’aquesta associació. Aquests dies
també tindrà lloc una reunió del Consell de Govern d’aquesta associació a la
seva nova seu.
5. El dia 27 d’octubre de 2021, al migdia, tindrà lloc l’acte presencial de
commemoració del 25è aniversari d’AQU Catalunya al Palau de Pedralbes.
Actualment, s’està treballant en el disseny de l’acte, que preveu el comiat
institucional de director actual d’AQU Catalunya. En aquests moments estem
pendents de saber el nombre d’assistents permesos a l’acte i les mesures de
seguretat que caldrà seguir. A partir del setembre es trametran les
invitacions.
Atès que aquesta és la darrera reunió del Consell de Govern en la qual participa el
director actual d’AQU Catalunya, i tot i que a l’octubre es farà el seu comiat
institucional durant la jornada de commemoració dels 25 anys, el president vol fer
constar en acta el reconeixement i l’agraïment a la gran tasca desenvolupada pel
director de l’Agència durant el seu mandat. La seva etapa de vuit anys al capdavant
de l’Agència s’ha caracteritzat per la coordinació d’un gran volum d’activitats i
l’impuls d’iniciatives i projectes innovadors que han fet que l’Agència hagi estat
reconeguda en àmbits nacionals i internacionals. Cadascuna de les accions que ha
dut a terme l’ha dut a terme pensant a facilitar la tasca a totes les parts implicades,
a simplificar els processos i a promoure la qualitat i la millora contínua. Però, el que
més remarcable és encara la seva dedicació, el seu tracte proper, la seva disposició
per atendre totes les demandes i, sobretot, per trobar solucions a les dificultats
que s’han plantejat. Per a AQU Catalunya i per al sistema universitari català ha
estat un honor comptar amb el Dr. Casadesús com a director de l’Agència.
El president obre un torn d’intervencions.
Els membres del Consell de Govern se sumen a les paraules del president d’AQU
Catalunya de reconeixement a la gran tasca desenvolupada pel Dr. Casadesús com a
director de l’Agència.

Consell de Govern d’AQU Catalunya de 17.07.2021 · N. 13

· 3

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió
d’Avaluació Institucional i de Programes
El director d’AQU Catalunya s’acomiada del Consell de Govern amb les paraules
següents:
Benvolguts membres del Consell de Govern d’AQU Catalunya,
Aquesta és la meva darrera participació al Consell de Govern, motiu pel qual voldria
aprofitar aquest darrer “informe del director i president de la CAIP” per adreçar-vos
unes molt breus paraules d’acomiadament. Em sap molt greu que la situació actual
no permeti fer-ho directament i de forma personal, però és la situació que ens ha
tocat viure.
Ja fa 8 anys que vaig tenir l’honor d’iniciar la direcció de l’Agència, sota la presidència
del Dr. Moreso, a qui vull agrair enormement la seva confiança, en el marc establert
per aquest Consell de Govern. Ha estat un període molt intens i, per la meva part,
molt enriquidor. Teníem un repte principal: engegar el procés d’acreditacions de
titulacions i institucions; però a poc a poc se n’han anat desplegant molts altres que
vèiem molt lluny al principi: l’aprovació de la Llei 15/ 2015 d’AQU Catalunya, la
digitalització de tot el procés d’avaluació de professorat, el nou estudi d’ocupadors,
canvis estructurals com la creació de la Comissió d’Apel·lacions, l’enquesta de
satisfacció dels estudiants, el web Estudis Universitaris de Catalunya, els estudis
transversals de titulacions, els programes de curta durada i les microcredencials, etc.
A tot això, també s’han sumat aspectes inesperats com els canvis de processos a
causa de la pandèmia, o l’enèsim canvi de seu de l’Agència.
No vull allargar-me en cap detall, però sí destacar que des de Direcció hem intentat
portar a terme, de la millor manera possible, el desplegament del Pla Estratègic i els
seus conseqüents plans anuals que anàvem aprovant, en el marc dels recursos que
han estat limitats per a tots. Durant aquests anys, sempre hem anat complint prop
del 95% dels objectius establerts; ara bé, sempre ens han quedat reptes per tancar.
Així doncs, excuseu-me per tot allò en què no hem estat a l’alçada, al mateix temps
que us vull agrair a tots el suport continuat que he rebut per la vostra part en totes
les dificultats que han anat sorgint. Que no han estat pas poques.
Moltes gràcies, rectors/es, presidents/es dels Consells Socials, responsables del
Govern de la Generalitat de Catalunya, estudiantat, investigadors/es, professors/es i
responsables de les organitzacions sindicals que formeu part del Consell. També a la
secretària tècnica del Consell que de forma tan eficient i ferma l’ha gestionat.
Ha estat per a mi tot un plaer i un honor formar part d’aquest Consell, i estic
totalment convençut que el seu treball ha servit, i segueix servint, per continuar
millorant el sistema universitari català, que en definitiva és l’objectiu de l’Agència.
Una abraçada a tothom.
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El president obre un torn d’intervencions.
Els membres del Consell de Govern li agraeixen la gran tasca, dedicació, capacitat de
direcció, i compromís que ha mostrat durant el seu mandat.

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’avantprojecte de Planificació
d’activitats i de Pressupost per a 2022
El director presenta la proposta d’avantprojecte de Planificació d’Activitats per a
2022, que pren com a punt de partida la Planificació d’activitats de l’any anterior; el
Pla estratègic 2019-2022; el Pla d’actuacions 2019-2022, que dona resposta als
requeriments de l’avaluació externa d’ENQA, i les millores que es desprenen dels
processos de metaavaluació d’AQU Catalunya.
La novetat que incorpora aquesta Planificació és que les activitats, a més
d’estructurar-les per eixos estratègics, les hem agrupat en els cinc compromisos de
responsabilitat social corporativa als quals AQU Catalunya vol donar resposta:
1.
2.
3.
4.
5.

El compromís amb la millora de l’educació superior.
El compromís amb la societat
El compromís amb el bon govern
El compromís amb les aliances
El compromís amb l’àmbit laboral

El director detalla les principals actuacions en cadascun dels eixos d’activitat i també
explica els objectius comuns de qualitat que es preveuen per a 2022 i que estan
inclosos en el document.
El director d’AQU Catalunya presenta la proposta d’avantprojecte de pressupost per
a 2022.
La confecció de l’avantprojecte de pressupost per a l’any 2022 d’AQU Catalunya s’ha
elaborat just abans de la publicació de l’ORDRE ECO/142/2021, de 29 de juny, per la
qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l'any 2022. Per tant, l’aprovació d’aquesta proposta d’avantprojecte
de pressupost ha de quedar condicionada al que estableixi la norma així com a les
indicacions que el Govern de la Generalitat de Catalunya doni. El pressupost total per
a 2022 ascendeix a 4.866.724,76 euros.
Pel que fa als ingressos, s’ha previst la mateixa aportació de la Generalitat de
Catalunya que l’any 2020, que s’ha mantingut també el 2021, tant pel que fa a
transferències corrents com a inversions reals.
Quant a les despeses, AQU Catalunya ha inclòs l’increment vegetatiu dels triennis
vençuts del seu personal l’any 2022. No s’han inclòs els increments salarials que la
Generalitat de Catalunya pugui fixar per al personal del sector públic per a 2022. En
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el cas que existissin i AQU Catalunya no disposés de crèdits, s’hauria d’incrementar
en el mateix import els ingressos del pressupost.
La secretària d’AQU Catalunya fa notar una errata a la pàgina 45 del pressupost: hi
falta la línia del personal temporal on hi ha de constar 2 administratius temporals. Es
corregirà del document final.
El president obre un torn d’intervencions.
La directora general d’Universitats recorda que l’aprovació d’aquests pressupostos
queda condicionada als pressupostos de la Generalitat de Catalunya que finalment
s’aprovin.
S’aproven per unanimitat l’avantprojecte de Planificació d’Activitats per a 2022 i
l’avantprojecte de pressupost d’AQU Catalunya per a 2022, condicionat als
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que finalment s’aprovin.
Acord: ACG202110 i ACG202111

5. Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació de visites externes
a centres que imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2022
El director d’AQU Catalunya explica que el 2022 es preveu que s’organitzin en total
26 visites externes per a la certificació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat
(SGIQ): 23 visites externes a centres (23 centres i 2 departaments sotmeten el seu
SGIQ al procés de certificació) i 3 visites externes a universitats que avaluaran els
elements transversals del SGIQ.
D’acord amb la data d’acreditació, el 2022 han de renovar l’acreditació 253
titulacions: 123 de grau, 70 de màster i 60 de doctorat. Això suposaria l’organització
global de 119 visites externes. Si d’aquestes xifres es descompten els títols de centres
que opten a ser acreditats institucionalment ens trobem que s’han d’organitzar 98
visites per acreditar 190 titulacions: 77 de grau, 53 de màster i 60 de doctorat.
A més, el 2022 caldrà organitzar 2 visites externes a 2 centres d’ensenyaments
artístics superiors que imparteixen 3 titulacions de màster. Aquesta activitat està
finançada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
El director sotmet a l’aprovació del Consell de Govern l’execució del nombre de visites
externes per a 2022 següents: 23 de certificació de Sistemes de Garantia Interns de
la Qualitat (SGIQ); 3 de Certificació d’elements transversals de SGIQ; 98 visites
externes per a l’acreditació de titulacions universitàries oficials i 2 visites externes per
a l’acreditació d’ensenyaments artístics superiors.
El nombre de visites previstes a organitzar és aproximadament un 4% superior al de
2021 i representa unes quatre vegades més de les que es van organitzar el 2014.
El president obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.
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S’aprova per unanimitat la Planificació de visites externes a centres que imparteixen
titulacions universitàries oficials per a 2022.
Acord: ACG202112

6. Delegació, si escau, en la Comissió Permanent de l’aprovació de
l’Informe d’avaluació interna d’AQU Catalunya d’acord amb els
Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat a Europa
El director d’AQU Catalunya explica que, d’acord amb l’article 26 de la Llei 15/2015,
de 21 de juliol, d’AQU Catalunya, l’Agència s’ha de sotmetre periòdicament a una
avaluació externa internacional d’acord amb els estàndards i directrius internacionals
per a l’assegurament de la qualitat.
Les agències per a la qualitat que vulguin ser reconegudes a nivell europeu,
concretament que vulguin ser membres de ple dret de l’European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i estar inscrites al European Quality
Assurance Register for Higher Education (EQAR), han de superar un cop cada cinc
anys una avaluació externa internacional de compliment dels Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015).
AQU Catalunya ha superat favorablement tres avaluacions externes internacionals de
compliment dels ESG coordinades per ENQA al 2007, 2012 i 2017 i l’avaluació següent
està fixada al 2022.
D’acord amb el procés d’avaluació, AQU Catalunya ha d’elaborar un informe
d’autoavaluació, que és un element essencial del procés d’avaluació externa, atès
que és un informe de naturalesa analítica sobre el qual recau l’anàlisi del compliment
dels ESG per part del comitè d’avaluació externa.
No està prevista cap altra reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya fins passat
el primer trimestre de l’any 2022 i a finals d’any ha d’estar aprovat aquest informe
d’avaluació interna.
Per aquests motius, el director d’AQU Catalunya proposa al Consell de Govern que
delegui a la Comissió Permanent del Consell de Govern l’aprovació de l’Informe
d’avaluació interna d’AQU Catalunya d’acord amb els Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) i la
metodologia aplicable.
El president obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.
S’aprova per unanimitat la delegació en la Comissió Permanent de l’aprovació de
l’Informe d’avaluació interna d’AQU Catalunya d’acord amb els Estàndards i directrius
per a l’assegurament de la qualitat a Europa.
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Acord: ACG20213

7. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari per a la
presentació de sol·licituds en el marc dels processos de verificació,
seguiment, modificació i acreditació de titulacions
El director d’AQU Catalunya explica que les propostes de modificació
d'ensenyaments oficials es presenten entre els mesos de febrer i març de cada any
amb l’objectiu de poder implantar-se al curs següent. Aquest calendari se solapa, en
part, amb el de presentació de les memòries de verificació (establert entre els mesos
de febrer i mitjan d’abril).
AQU Catalunya avalua una mitjana de 200 modificacions cada any. Cal destacar que
s’ha incrementat el nivell de complexitat de les sol·licituds presentades, atesa la
incorporació de noves modalitats d’ensenyament, el model dual, etc. Tot això,
implica que les Comissions específiques d’àmbit requereixin de més temps per a
l’avaluació de les sol·licituds i debat.
Amb l’objectiu de donar una resposta més adient a les necessitats del sistema
universitari català i d’optimitzar les comissions específiques d’àmbit, el director
d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes
proposa que el Consell de Govern aprovi:
1. L’establiment de dos períodes per a la presentació de sol·licituds per a la
modificació d’ensenyaments universitaris o d’educació superior oficials de la
manera següent:
1r període: 15 d’octubre – 15 de gener
S'avaluaran modificacions rellevants que es pretenen implementar al curs
següent i que en general afecten l’elaboració del pla docent anual (introducció
de noves modalitats, canvis importants en el nombre de places, etc.).
2n període (extraordinari): 1 de febrer – 31 de març
S’avaluaran modificacions de menys rellevància que són necessàries per
implantar al curs següent, però que no afecten l’elaboració del pla docent anual
(canvis assignatures, canvis denominacions...). En aquesta convocatòria, no
s’avaluen les modificacions més complexes, ja que s’han de presentar durant el
primer període.

2. Que una mateixa titulació únicament podrà presentar modificacions en una de les
dues convocatòries.
Aquest acord tindrà efectes a partir de l’endemà de la seva aprovació, si bé de forma
transitòria durant la convocatòria extraordinària del 2022 també s’avaluaran aquelles
modificacions rellevants que no s’hagin pogut planificar amb anterioritat.
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El president obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.
S’aprova la modificació del calendari per a la presentació de sol·licituds en el marc
dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions per
unanimitat
Acord: ACG202114

8. Informació del nomenament de membres per a la Comissió
Assessora
El president d’AQU Catalunya informa que els membres següents han finalitzat el
seu mandat de quatre anys en la Comissió Assessora:
•

Núria Sebastián Gallés, catedràtica de Psicologia experimental a la
Universitat Pompeu Fabra

•

Lluís Jofre Roca, catedràtic de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de
Catalunya

•

Ángel J. Gómez Montoro, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat
de Navarra

•

Hélène Lamicq, catedràtica de Geografia Urbana a la Université Paris-Est
Créteil

•

Josep Ferrer Llop, catedràtic de Matemàtica Aplicada a la Universitat
Politècnica de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya

Així mateix, ateses les valuoses aportacions que aquestes persones expertes han
realitzat en el transcurs dels darrers quatre anys, el president els ha proposat
continuar un mandat més en el càrrec. Tots els acadèmics, a excepció de la Dra.
Lamicq, han acceptat continuar com a membres de la Comissió Assessora. Per
substituir-la, el president d’AQU Catalunya informa que nomenarà la Professora
Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, catedràtica de Física a la Universitat
d’Aveiro (Portugal), va ser rectora de la Universitat d’Aveiro i membre del Consell
de l’European University Association.
Així doncs, el president d’AQU Catalunya informa que procedirà a renovar com a
membres de la Comissió Assessora per un mandat de quatre anys més, la Dra.
Núria Sebastián, el Dr. Lluís Jofre, el Dr. Ángel J. Gómez i el Dr. Josep Ferrer i
nomenarà la Dra. Nazaré com a nova membre.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
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La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona indica que li agradaria que
la Comissió Assessora comptés amb alguna persona representant de l’àmbit de la
Salut. El president d’AQU Catalunya respon que en pren nota.

9. Afers de tràmit
El president d’AQU Catalunya explica que durant el període d’abril al juliol de 2021
AQU Catalunya ha signat cinc convenis i quatre addendes a convenis: un de
col·laboració amb l’Agència de Taiwan; dos convenis i dues addendes per a l’avaluació
de l’activitat investigadora del PDI amb centres adscrits; una addenda per a
l’avaluació dels ensenyaments artístics superiors; una addenda amb l’Entitat
Autònoma de Jocs i apostes per a la coordinació i funcionament de l’edifici de la seu
d’ambdues entitats; un conveni per a la realització d’un procés d’avaluació integrat
per a l’obtenció de segells de qualitat temàtics amb la Universitat de Lleida i un
conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per als
premis AQU-CIDUI.
El director d’AQU Catalunya explica que l’article 29 de Despeses pluriennals, de les
Bases d’Execució del pressupost per a 2020 d’AQU Catalunya disposa que l’aprovació
de la despesa pluriennal correspondrà al director/a i posteriorment haurà de ser
ratificada per part del Consell de Govern. Per aquest motiu, el director d’AQU
Catalunya informa que des del 15 d’abril de 2021 ha aprovat la despesa pluriennal de
subministrament de llicències per a l’accés a les bases de dades de la Web of Science
de la Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (Expedient 2021-036), amb
un import total de 4.654,32 euros (5.631,73 euros amb IVA), distribuït de manera
igual entre el 2021 i 2023.
El director d’AQU Catalunya explica que, atesa la necessitat de nomenar, quan es
consideri procedent, la figura de vicepresident o vicepresidenta de comissió
específica, i per tal de poder retribuir adequadament aquesta figura, sotmet a
l’aprovació del Consell de Govern la modificació de l’apartat 10. Retribucions a
avaluadors, experts i col·laboradors que inclogui una retribució anual de 2.500
euros/any per a les persones que realitzin les funcions de vicepresident o
vicepresidenta de comissions específiques d’avaluació i que se’ls apliqui, quan
pertoqui, la supervisió d’expedients de persones. Aquesta modificació tindrà efectes
a partir del 15 de juliol de 2021.
Finalment, el director d’AQU Catalunya demana que el Consell de Govern aprovi una
modificació del pressupost d’AQU Catalunya per a 2021 de tal manera que es faci una
transferència de crèdit màxima de 110.270,46 euros del Capítol IV de Transferències
corrents al Capítol VIII de Variació d’Actius financers.
Aquesta modificació tindrà efectes a partir de rebre l’autorització que es demanarà a
la Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Hisenda prèvia
sol·licitud al Departament de Recerca i Universitats.
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El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú no en fa cap.
Es ratifiquen per unanimitat els convenis signats i les despeses plurianuals contretes.
S’aprova per unanimitat la modificació de les retribucions a persones avaluadores,
expertes i col·laboradores d’AQU Catalunya per a 2021 i la proposta de modificació
del pressupost de 2021 que és el prorrogat de 2020.
Acords: ACG202115, ACG202116, ACG202117 i ACG202118

10. Torn obert de paraules
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona comenta que, en l’àmbit
de la salut, les agències de col·locació no tenen pràcticament relació amb el món
laboral sanitari. Són els col·legis professionals els que aporten els professionals. La
presidenta insisteix en la continuació de les enquestes d’opinió així con les enquestes
d’opinió dels titulats.
El rector de la Universitat Ramon Llull vol fer constar un agraïment al director d’AQU
Catalunya per la gran tasca feta durant tots aquests anys.
El rector de la Universitat Pompeu Fabra voldria suggerir que l’Agència considerés la
possibilitat d’incorporar l’acreditació del PDI en els àmbits de transferència de
coneixement i d’innovació docent. De la mateixa manera que hi ha l’acreditació de
recerca i la de recerca avançada; es podrien fer també acreditacions de transferència
de coneixement i innovació docent. D’aquesta manera creu que es promouria que
aquestes activitats tinguessin més reconeixement en l’avaluació, contractació i
promoció del professorat. Les dues activitats esmentades, són claus per a la millora
del nostre sistema universitari.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.
La secretària
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Vist i plau
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