ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE
GOVERN N.1
Lloc: Sala 11 de la seu d’AQU Catalunya (Carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona)
Data: 21 de novembre de 2016
Hora d’inici: 13:15 hores
Hora d’acabament: 14:45 hores

Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Jordi Alberch Vié (rector en funcions de la Universitat de Barcelona)
Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d’Apel∙lacions d’AQU Catalunya i acadèmica
de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Josep Pallarès Marzal (director general d'Universitats)
Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions
sindicals)
Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Excusen l’absència:
1.
2.
3.

Lluís Forcadell Díez (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona)
Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
El president d’AQU Catalunya dóna la benvinguda als assistents a AQU Catalunya i excusa
les absències.

1. Constitució de la Comissió Permanent del Consell de Govern d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya dóna per constituïda la Comissió Permanent d’AQU Catalunya
d’acord amb l’article 8 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d’AQU Catalunya i amb els criteris de
nomenament dels membres de la Comissió Permanent, aprovats pel Consell de Govern el 30
de novembre de 2015.
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2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya informa que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat
els Estatuts d’AQU Catalunya —Decret 315/2016, de 8 de novembre.
Les principals aportacions dels nous Estatuts són que:


adapten les funcions dels òrgans de govern d’AQU Catalunya a les demandes de la
Llei 15/2015, de 21 de juliol, i a la normativa vigent;



creen estatutàriament la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP);
despleguen la composició de la Comissió Assessora, la qual s’haurà de crear en els
propers mesos;



despleguen el contracte programa entre AQU Catalunya i la Generalitat de Catalunya;



i actualitzen el règim d’impugnació dels actes dels òrgans col·legiats, el silenci
administratiu i l’estructura orgànica de l’Agència.

El president també informa que la Comissió d’Apel·lacions ha clarificat el procediment que s’ha
de seguir en el cas que el recurs tingui a veure amb el nivell d’acreditació aconseguit (en
condicions, favorable o excel·lent): aquest s’ha de presentar a l’Agència en lloc de fer-ho al
Consejo de Universidades. Aquesta mesura evita solapaments competencials.
La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona demana que es faci una difusió
àmplia d’aquest procediment.
El director d’AQU Catalunya comenta que el procediment s’ha inclòs a les guies d’avaluació
però pren nota per intensificar-ne la difusió.

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació
Institucional i de Programes
El president d’AQU Catalunya dóna la paraula al director d’AQU Catalunya i president de la
Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes que informa que l’Agència ha iniciat els
primers contactes amb la Generalitat de Catalunya per elaborar el contracte programa 20182021. Actualment, s’han presentat un conjunt d’actuacions al Govern per tal que les analitzi
per a la seva priorització, entre les quals destaca:
1. La descàrrega automàtica dels indicadors de les titulacions avaluades que se sotmeten a
l’anàlisi dels processos d’acreditació.
2. La incorporació de l’identificador ORCID en les sol·licituds d’avaluació del professorat
universitari, cosa que facilitarà el procés d’avaluació a l’avaluat i als avaluadors.
3. L’increment de les retribucions als avaluadors per poder comptar amb experts
internacionals, i així disposar d’experts amb perfils més rellevants en aquells àmbits on
sigui possible i pertinent.
D’altra banda, explica que des de la darrera reunió del Consell de Govern s’han realitzat dues
reunions de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes. En la primera reunió, virtual,
es va aprovar el catàleg de titulacions per àmbits, en el qual les titulacions s’agrupen fins a 4

Comissió Permanent │ 21.11.2016 │ Acta núm. 1

2

nivells. En la segona reunió, presencial, es va aprovar l’adaptació de deu Guies d’avaluació a
l’estructura de les Guies d’AQU Catalunya. D’aquesta manera totes les guies segueixen un
mateix índex i són publicacions que tenen una estructura harmònica pel que fa a contingut.
Actualment, les Guies estan en procés de correcció i traducció i properament es faran
públiques.
El director general d’Universitats confirma els treballs amb l’Agència per desenvolupar el
contracte programa. La idea actual és anar fent aproximacions successives en els propers
mesos fins tenir elaborat el document.
El rector en funcions de la Universitat de Barcelona agraeix al director els objectius plantejats
en el contracte programa per tal d’optimitzar i aprofitar els recursos existents per minorar la
càrrega de l’avaluació a les institucions i a les persones.
El rector de la Universitat Ramon Llull se suma a l’opinió del rector en funcions de la UB, però
demana una certa precaució amb les dades, atès que les universitats privades fa relativament
poc que s’han integrat a UNEIX i, per tant, creu que caldria establir, durant un període,
mecanismes per contrastar la seva fiabilitat.
El director en pren nota i explica que l’Agència està creant un repositori de dades per tal de
poder oferir dades comparades en l’àmbit del sistema universitari català.

4. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe d’autoavaluació per al procés d’avaluació
externa internacional de compliment dels ESG (2015), per delegació del Consell de
Govern d’AQU Catalunya
El director d’AQU Catalunya explica el procés d’avaluació externa internacional de compliment
dels ESG per part d’AQU Catalunya i la proposta per part d’ENQA del comitè d’experts que
avaluaran AQU Catalunya.
Pel que fa al procés d’avaluació, el director explica que s’està treballant en la confecció de
l’autoinforme des del mes de març, tot definint el projecte i el contingut. D’abril a setembre s’ha
elaborat i revisat internament la proposta d’autoinforme i d’octubre a novembre s’ha sotmès a
revisió externa per part de les parts interessades i a audiència pública; s’ha donat el vistiplau
per part del Comitè d’Avaluació Intern i, finalment, se sotmet l’autoinforme, per delegació del
Consell de Govern, a l’aprovació de la Comissió Permanent.
El director comenta que l’autoinforme, que s’adjunta a la documentació de la reunió, se centra
en quatre processos d’avaluació externa d’AQU Catalunya: l’avaluació dels programes de
formació; l’avaluació institucional que inclou la certificació de la implantació dels Sistemes de
Garantia Interna de la Qualitat, els Manuals d’avaluació docent i l’avaluació de la recerca a
nivell de departaments; l’Avaluació de la qualitat internacional; i, finalment, l’Avaluació de
centres estrangers a Catalunya.
Els membres de la Comissió Permanent reflexionen sobre els centres estrangers que
imparteixen titulacions a Catalunya, alguns amb autorització i d’altres sense i les mesures que
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existeixen o s’haurien d’impulsar per intentar identificar-los, així com els centres autoritzats
que imparteixen titulacions que no tenen cap reconeixement.
A continuació, el director explica el contingut de l’autoinforme i posa el focus als apartats 10 i
11 que són els que recullen el compliment d’AQU Catalunya amb els estàndards europeus. El
director considera que AQU Catalunya compleix tots els estàndards i que l’objectiu seria
intentar mantenir i, si pot ser, millorar els resultats de l’avaluació que l’Agència va superar el
2012.
El rector de la Universitat Ramon Llull demana, d’una banda, que s’afegeixi a la pàgina 87 de
l’Informe d’autoavaluació una referència sobre el finançament de l’enquesta d’inserció laboral,
per tal que quedi constància que les universitats, les públiques a través dels Consells Socials
i les privades a través dels patronats, assumeixen el seu cofinançament. I, de l’altra, fa una
reflexió en relació amb l’aplicació dels criteris d’avaluació, que demana que AQU Catalunya
valori si cal introduir a l’autoinforme: considera que en els processos d’avaluació poden existir
diferències en l’aplicació dels criteris d’avaluació en funció de l’avaluador i cal que l’Agència
reforci aquest àmbit, per assegurar que els criteris que s’apliquen són els establerts per AQU
Catalunya.
El president d’AQU Catalunya opina que aquest darrer punt és rellevant i extremadament
delicat, en el qual l’Agència hi treballa. Així mateix fa notar la dificultat que existeix per trobar
experts que complexin els requisits que demanem per ser avaluador extern d’AQU Catalunya.
El director creu que la qüestió que planteja el rector s’ha reflectit a l’autoinforme. De tota
manera, ho revisarà per assegurar-ho i, introduir-la, si cal.
La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions creu que amb l’experiència que la Comissió que
presideix va adquirint podrà ajudar a millorar aquest aspecte, atès que quan arriben els
recursos es detecta si els criteris poden ser interpretables i, per tant, des de la Comissió es vol
proposar a les comissions específiques d’avaluació la revisió dels criteris per fer-los més clars
i minimitzar les interpretacions que es poguessin produir.

S’aprova l’Informe d’autoavaluació d’AQU Catalunya per al procés d’avaluació externa
internacional de compliment dels ESG (2015), amb les observacions plantejades.
Acord: ACP201601

5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Segells de qualitat
d’AQU Catalunya i condicions per al seu ús
El director d’AQU Catalunya explica la modificació del document Segells de qualitat d’AQU
Catalunya i condicions per al seu ús, que s’adjunten al dossier de la reunió, i que bàsicament
consisteix en la creació del segell per a la verificació de les titulacions i el segell amb les
valoracions de favorable i excel·lent en el cas de l’avaluació de la recerca dels departaments.
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El representant de l’organització sindical Comissions Obreres de Catalunya pregunta pel
procés d’avaluació de la recerca dels departaments.
El president explica com va sorgir el projecte pilot d’avaluació de tots els departaments de la
Universitat Pompeu Fabra, el qual va ser l’origen pel qual AQU Catalunya va elaborar la Guia
d’avaluació corresponent, que es pot consultar a través del web d’AQU Catalunya. El president
aclareix que AQU Catalunya es va encarregar solament de l’avaluació de la recerca dels
departaments de forma pilot, i no de l’avaluació de la recerca de les persones, que és un
procés que l’esmentada universitat va endegar en paral·lel per aprofitar els comitès constituïts.
El rector en funcions de la Universitat de Barcelona planteja que a la seva universitat la recerca
s’engloba en els instituts de recerca, que tenen un plantejament més multidisciplinar. Per tant
el concepte d’avaluació, de la manera com està enfocat actualment no s’ajustaria a la seva
universitat.
El president d’AQU Catalunya entén el plantejament del rector en funcions de la UB i creu que
s’haurà de buscar la manera d’adaptar-ho per poder-ho tenir en compte, però també posa de
manifest que ara com ara les úniques unitats que identifiquen el professorat són els
departaments. Per tant, aquestes unitats permeten un retrat general que hauria de ser
compatible amb les unitats de recerca. El president remarca, però, que les avaluacions que es
poguessin realitzar sempre respectarien la idiosincràsia de cada universitat. En tot cas,
actualment, aquestes avaluacions les han de finançar les unitats avaluades.
El representant de l’organització sindical Comissions Obreres de Catalunya pregunta si AQU
Catalunya avalua el Personal d’Administració i Serveis (PAS), que és una part importantíssima
de la universitat.
El president respon que l’Agència no avalua el PAS directament, tot i que els processos
d’avaluació han de tenir en compte indirectament processos que executen. Actualment, AQU
Catalunya no disposa de recursos humans ni econòmics per dur a terme aquesta avaluació.
S’aprova la modificació del document Segells de qualitat d’AQU Catalunya i condicions per al
seu ús.
Acord: ACP201602

6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost definitiu 2016 d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya agraeix al Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment
a l’actual director general d’Universitats i al seu predecessor, haver facilitat a AQU Catalunya
els crèdits necessaris per assumir l’increment dels processos de visites externes per a
l’acreditació en un context difícil de pressupostos prorrogats.
El director d’AQU Catalunya presenta el pressupost definitiu, que incorpora una transferència
addicional de la Secretaria d’Universitats i Recerca per un import de 402.046,65€ per assumir,
bàsicament, els processos d’avaluació. AQU Catalunya creu que tancarà l’exercici de forma
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equilibrada i que tindrà romanents finalistes, principalment per finançar l’enquesta d’Inserció
laboral 2017 i els projectes internacionals, com ara el TeSLA.
El director comenta que, com a conseqüència de la pròrroga pressupostària, AQU Catalunya
està pendent de rebre una autorització especial per poder fer ús d’uns 62.000€ per a
inversions.
S’aprova el pressupost definitiu 2016 d’AQU Catalunya.
Acord: ACP201603

7. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU
Catalunya entre el juliol i l’octubre de 2016
El president presenta els convenis que entre el juliol i l’octubre s’han signat o subscrit: 8 acords
marc i 16 convenis de col·laboració, la majoria amb col·legis professionals per a la participació
al projecte l’Observatori de l’Enginyeria. Els convenis s’han tramès amb la documentació de la
reunió.

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juliol i l’octubre de
2016.
Acord: ACP201604

8. Torn obert de paraules
El president obre el torn obert de paraules.
El rector de la Universitat Ramon Llull planteja la qüestió del possible escenari de flexibilització
de l’estructura de les titulacions 3 o 4 anys, en el cas dels graus. Considera que és una qüestió
prou rellevant com perquè el sistema universitari català estigui preparat i, per tant, demana un
diàleg màxim i obert entre les diferents institucions que es veurien afectades per aquesta
modificació: govern (català i estatal), universitats i Agència.
El president d’AQU Catalunya comparteix la preocupació amb el rector i explica que és
possible que aquest canvi es produeixi, però que considera que aquesta reflexió caldria que
s’abordés en el marc de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell
Interuniversitari de Catalunya, atès que la programació universitària és competència del
Govern de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, el president es posa a disposició del Govern
i de les universitats per donar-los el suport necessari en allò que considerin pertinent.
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària,

CPISR-1 C
Maria
Giné Soca
Maria Giné Soca
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Vist i plau
El president,
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