
ADDENDA DE MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA DE 26 DE JUNY DE 2020 ENTRE L’AGÈNCIA DE 

QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’ANDORRA I L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL 

SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A LA VERIFICACIÓ I LA RENOVACIÓ DE 

TITULACIONS D’ANDORRA  

CODI: 2020_ANDAVA20_I_AQUA_AD_MODIF 

D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de L'Agència pera la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU Catalunya), nomenat per l’Acord 

GOV/97/2018, de 9 d’octubre (DOGC núm. 7724, d’11 d’octubre de 2018), que actua en exercici 

de les funcions que té atribuïdes per 1'article11.5 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel 

qual s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya. 

Per l’altra, la senyora Marta Fonolleda Riberaygua, directora de l’Agència de Qualitat de 

l’Ensenyament Superior d’Andorra (en endavant, AQUA), en virtut de l’edicte de nomenament 

del 20 d’octubre de 2016 i d’acord amb l’article 11 de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació 

de l’AQUA.  

Les parts, en les qualitats en què respectivament actuen,  

EXPOSEN 

Primer. Que AQU Catalunya i el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Ministeri 

d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra varen signar el 20 de novembre de 2014 un Acord 

marc de col·laboració segons el qual ambdues institucions es van comprometre a contribuir al 

desplegament i manteniment d’activitats que assegurin la qualitat dels ensenyaments 

d’educació superior del Principat d’Andorra, d’acord amb les directrius i estàndards vigents en 

l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. 

Segon. Que AQU Catalunya, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern 

d’Andorra i l’AQUA varen signar el 16 de març del 2018 una Addenda a l’Acord marc de 

col·laboració del 20 de novembre del 2014, segons la qual es comprometien a traspassar els 

compromisos assumits pel Departament d’Ensenyament Superior i Recerca envers AQU 

Catalunya, en favor d’AQUA. 

Tercer. Que el 26 de juny de 2020 AQU Catalunya i l’AQUA varen signar una nova Addenda per 

la que acordaven la col·laboració d’AQU Catalunya en la tasca d’avaluació de la qualitat dels 

títols de Bàtxelor en Disseny, en Enginyeria d’Organització Industrial (avaluacions ex-ante) i en 

Informàtica (avaluació ex-post), tot seguint la metodologia d’AQU Catalunya, d’acord amb el 

Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA). 

L’apartat tercer “Finançament” de la citada Addenda fixava, com a contraprestació a l’avaluació 

efectuada per AQU Catalunya, una transferència de 7.400€ per part de l’AQUA a AQU. 

Concretament, es remunerava econòmicament a AQU Catalunya per (i) l’avaluació ex-ante dels 

títols de bàtxelor en Disseny i en Enginyeria d’Organització Industrial i (ii) l’avaluació ex-post del 

bàtxelor en Informàtica.  



Quart. Que durant el mes de novembre de 2020 l’AQUA va comunicar a AQU Catalunya que, en 

data 11 de novembre de 2020, la Universitat Oberta de la Salle (UOLS) va sol·licitar l’aturada de 

l’avaluació ex-post del Bàtxelor en Informàtica donada la seva intenció d’extingir el pla d’estudis.  

El que s’ha exposat anteriorment justifica la necessitat de signar aquesta Addenda entre AQU 

Catalunya i AQUA, per la qual cosa ambdues parts,  

ACORDEN 

Primer. Modificar l’Acord Primer “Objecte” en el sentit d’aturar l’avaluació ex-post per part 

d’AQU Catalunya del Bàtxelor en Informàtica perquè s’extingirà el pla d’estudis. 

Segon. Modificar l’Acord Tercer “Finançament” en el sentit de concretar la remuneració que 

AQU Catalunya ha de percebre de l’AQUA en un total de 4.400€. La reducció de 3.000€ respecte 

de la remuneració anteriorment acordada, fixada en 7.400€, respon a la no realització per part 

d’AQU Catalunya de la visita i elaboració de l’informe d’avaluació ex-post del Bàtxelor en 

Informàtica.  

L’aportació econòmica es farà efectiva en un únic termini com a molt tard el 28 de febrer del 

2021, prèvia emissió de la factura per part d’AQU Catalunya.  

I, en prova de conformitat els sotasignats formalitzen aquesta Addenda, per duplicat i amb un 

sol efecte a  

Andorra       Barcelona 

Per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament   Per l’Agència per la Qualitat del Sistema 

Superior d’Andorra                   Universitari de Catalunya 

 

 

Marta Fonolleda Riberaygua     Josep Joan Moreso Mateos  
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