
    

CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT I SUPERVISIÓ DEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ 
DERIVADA DEL PROJECTE EUROPEU CHARM-EU 
 
 

CODI: 2020_CHARMS20_I_UB_C 
 
 
D’una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a 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, de 11 d’octubre de 2018), que actua en exercici 
de les funcions de té atribuïdes a l’article 11 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
 
De l'altra, el senyor Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, en endavant UB, 
que actua en l’exercici de les funcions que té atribuïdes per l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats i l’article 79 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya i els articles 73 i 74 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 
246/2003, de 8 d'octubre, (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003).  
 
Les parts, en les qualitats en què respectivament actuen, 
 

EXPOSEN 
 
Primer. El Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University, en 
endavant CHARM-EU, és un projecte Europeu finançat pel programa Erasmus+ (2019-2022) 
orientat a un model d’universitat innovador que vol solucionar de manera activa els reptes de la 
societat, trencant fronteres amb l’aplicació de solucions locals i globals. CHARM-EU aspira a ser 
una universitat europea orientada la creació de programes educatius flexibles i liderats pels 
estudiants, que es marquin com objectiu identificar i solucionar reptes específics amb àmplia un 
enfocament transdisciplinar (nota al peu), que implica també al teixit empresarial i a la societat 
civil. Participen en aquest projecte la Universitat de Barcelona (UB, coordinadora), el Trinity 
College Dublin (TCD, coordinadora del Master), la Utrecht Universiteit (UU), la Eötvös Loránd 
Tudomanyegyetem (ELTE, Budapest) i la Université de Montpellier. 
 
Segon. Que el projecte proposa un nou model educatiu que es testarà en un màster de 90 ECTS 
i que requerirà desenvolupar una metodologia d'acreditació ex-ante d'acord amb l'European 
approach i supervisar que el procés es dugui a terme d'acord amb els ESG per part de la institució 
que l'apliqui. 
 
Tercer. Que CHARM-EU, coordinada per la UB, ha seleccionat a AQU Catalunya perquè 
colꞏlabori en el desenvolupament de la metodologia d'acreditació ex-ante d'acord amb l'European 
approach i en la supervisió que el procés es dugui a terme d'acord amb els ESG per part de la 
institució que l'apliqui (avaluació ex-post).  
Un cop la UB ha consultat a l’EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), 
s’ha autoritzat la possibilitat que la UB pugui transferir a AQU Catalunya els recursos econòmics 
necessaris per retribuir als avaluadors externs que AQU Catalunya nomeni en el procés 
d’avaluació ex-post dins del marc d’aquest projecte. 
 
Quart. Que d’acord amb l’article 2.2.d) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya ha esdevingut una agència de 
referència internacional en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que ofereix serveis a 
universitats i a d’altres entitats de l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, amb atenció 
preferent a les universitats catalanes. AQU Catalunya està inscrita al Registre Europeu 
d’Agències de la Qualitat a Europa des de l’any 2008 i, conseqüentment, els resultats d’aquesta 
avaluació són reconeguts i tenen efectes dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 



    

 
Cinquè. Que una de les funcions d’AQU Catalunya és l’avaluació, la certificació, el seguiment i 
l’acreditació, d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen els centres d’educació superior, 
d’acord amb l’article 3.1.c) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 
 
Sisè. Que d’acord amb l’article 3.1.p) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, disposa que es pot 
encomanar la realització de tasques a AQU Catalunya, que en aquest supòsit es concreta 
establint aquest conveni de colꞏlaboració. 
 
Per les raons esmentades, ambdues parts 
 

ACORDEN 
 
Primer. Objecte 
 
El conveni té per objecte, d’una banda, el desenvolupament de la metodologia d'acreditació ex-
ante pel model educatiu creat per CHARM-EU, d'acord amb l'European approach i, per l’altra, la 
supervisió del procés, per tal d’assegurar que es dugui a terme d'acord amb l’establert per part 
de la institució que l'apliqui. 
 
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Pel que fa a AQU Catalunya, serà l’encarregada del següent: 
 

 Assessorar en el disseny del procés per a l'avaluació del programa. 
 

 Assessorar a CHARM-EU  en el disseny del procés d'avaluació externa: definició dels 
perfils dels experts, composició del panell, planificació i organització de la visita externa. 

 
 Elaborar els “Terms of reference” per als avaluadors, que inclouen: la definició de 

l'encàrrec als avaluadors (estàndards i criteris d'avaluació), la documentació necessària 
per al procés d’avaluació, el document pel que es declari que no existeix un conflicte 
d'interessos i una plantilla d'informe d'avaluació. 

 
 Contactar i nomenar els experts d’avaluació. 

 
 Formar al panell d'avaluadors. 

 
 Retribuir als avaluadors externs nomenats per AQU Catalunya.  

 
 Trametre l’informe extern a la Trinity College Dublin.  

 
 Gestionar les alꞏlegacions que puguin sorgir. 

 
 Trametre l'informe definitiu a la Trinity College Dublin, quan les alꞏlegacions hagin sigut 

adreçades pel comitè extern. 
 

 Participar en la meta-avaluació del procés d'avaluació externa. 
 
 
2. Pel que fa a CHARM-EU , la UB serà l’encarregada de: 
 

 Coordinar la implicació de la resta d’agències d’avaluació participants en el projecte.  



    

 
 Recollir la proposta d’experts d’avaluació i fer-la arribar a AQU. 

 
 Trametre a AQU Catalunya els documents definitius: perfils, composició del panell, 

calendari de la visita. 
 

 Transferir a AQU Catalunya l’import corresponent únicament a les retribucions i dietes 
dels avaluadors externs nomenats per l’Agència. 

 
 Coordinar la comunicació amb les agències i el secretari\secretària del CAE amb 

l’objecte de poder realitzar una meta-avaluació del procés. 
 
 
Tercer. Colꞏlaboració i publicitat de la colꞏlaboració   
 
Atès que AQU Catalunya ha de retribuir als avaluadors externs nomenats per AQU Catalunya, i 
que la UB ha rebut l’autorització de l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency per 
tal de transferir a AQU Catalunya l’import de les mateixes amb càrrec al projecte CHARM-EU, la 
UB transferirà la quantitat de 7.800€ en estricta compensació de les despeses generades per 
aquest concepte. 
 
Les parts posen en comú mitjans per al desenvolupament d'un projecte comú, aportant cada una 
d'elles mitjans tècnics, recursos personals i infraestructures científiques. 
 
La UB, en el marc del CHARM-EU, es compromet a esmentar la colꞏlaboració d’AQU Catalunya 
en el desenvolupament de l’objecte del conveni. 
 
 
Quart. Tractament i protecció de dades de caràcter personal en relació amb les activitats 
objecte  
 
Si en la realització de l'anàlisi descrit en l'acord primer, el comitè d’avaluació o AQU Catalunya 
té accés a dades de caràcter personal s'aplicarà la normativa relativa a la protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
  
Cinquè. Comissió de seguiment 
 
El seguiment i desenvolupament d'aquesta Addenda correspon a la Comissió de seguiment 
constituïda en l’Acord marc de colꞏlaboració esmentat anteriorment. 
 
 
Sisè. Vigència 
 
Aquest conveni és vigent mentre duri la colꞏlaboració entre la UB, en el marc del projecte 
CHARM-EU i AQU Catalunya en el marc del projecte Erasmus+ CHARM-EU. En tot cas, la 
colꞏlaboració es preveu que finalitzi el mes d’octubre de l’any 2022. 
 
 
Setè. Resolució de controvèrsies 
 
Totes les qüestions i les divergències que puguin sorgir entre les parts per raó de la interpretació, 
l'aplicació o l'execució d’aquest conveni seran resoltes, en primer lloc, en el si de la Comissió de 
seguiment, o bé, per amigable resolució. 
 
 



    

Vuitè. Resolució de l'acord 
 
El present acord quedarà resolt per les següents causes: 
a. Fi de la durada del present conveni. 
b. Incompliment dels pactes i concessions del present conveni. 
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de l'acord. 
d. Mutu acord entre les parts. 
e. Per altres causes legalment establertes. 
 
 
Novè. Resolució 
 
Aquest Conveni podrà ésser resolt: 
 

a) per mutu acord de les parts. 
b) per l’incompliment dels compromisos establerts en el present conveni. 

 
 
 
I, en prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquesta conveni. 
 
 
Per la Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 
 
 

Joan Guàrdia Olmos   Josep Joan Moreso Mateos 
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