ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN N. 5
Lloc: Reunió virtual
Data: 25 de novembre de 2020
Hora d’inici: 12:30 hores
Hora d’acabament: 14:00 hores

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

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
Antonio Madrid Pérez (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions
sindicals)
M. Victòria Girona Brumos (directora general d'Universitats)
Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Excusen l’absència:
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d'Apel·lacions)
Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona)
Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
Dana Sánchez Oussedik (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)
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 dona la benvinguda als assistents a la Comissió Permanent i
excusa les absències de la reunió.
A continuació inicia la reunió de la Comissió Permanent.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El president d’AQU Catalunya sotmet a aprovació l’acta de la Comissió Permanent de la sessió
del dia 11 de desembre de 2019.
La secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern explica que la proposta d’acta es va
enviar l’any passat a l’anterior composició de la Comissió Permanent per a la seva revisió i que
no va rebre cap comentari.
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S’aprova l’acta per unanimitat.
Acord: ACP202001

2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya informa dels temes següents:

A. Seu permanent INQAAHE
L’associació internacional INQAAHE ha convocat aquest any un procés obert i competitiu
per escollir la seu permanent del secretariat d’aquesta associació, que fins ara era
itinerant. A la convocatòria s’hi van presentar 4 agències de 4 països, AQU Catalunya entre
elles. La candidatura d’AQU Catalunya es basava en la ubicació privilegiada de Barcelona
(ciutat amb prestigi, atractiva, business friendly i ben connectada a les principals
destinacions del món) i la solidesa d’AQU Catalunya (una agència rigorosa, consolidada,
reconeguda internacionalment i que, a més, opera en un sistema d’educació superior
rellevant). La candidatura d’AQU Catalunya va rebre el suport del ministre d’Universitats
i del secretari d’Universitats i Recerca. La setmana passada INQAAHE va informar a AQU
Catalunya que havia estat la candidatura elegida.
El president agraeix al director d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, l’esforç que ha fet
liderant el projecte.
B. Canvi de domicili d’AQU Catalunya
AQU Catalunya ha finalitzat amb èxit el trasllat a la nova seu (C/ Enric Granados, 33 de
Barcelona). Tanmateix, la situació epidemiològica i les recomanacions de la Generalitat de
Catalunya fan que ara com ara el personal de l’Agència no s’hi hagi pogut instal·lar
completament, ja que està desenvolupant la nostra activitat en la modalitat de teletreball.
Així mateix, s’informa que s’ha signat el conveni d’adhesió amb el Centre d’Iniciatives per
a la Reinserció per tal d’iniciar les obres a la planta soterrani per dotar-la d’una sala
polivalent.
El president dona les gràcies a la secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern,
Maria Giné, per la tasca desenvolupada per aconseguir realitzar el trasllat segons el
previst.
C. Adaptació a la situació de pandèmia per COVID-19
AQU Catalunya s’ha adaptat a la situació de la pandèmia causada per la COVID19 amb
absoluta normalitat. Tot el personal està treballant al 100% en la modalitat de teletreball,
d’acord amb les instruccions de la Generalitat de Catalunya.
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Els únics àmbits de l’activitat de l’Agència que s’han vist més afectats són les reunions, les
visites externes d’avaluació i les jornades i seminaris, que ara es realitzen en la modalitat
virtual; i, també, el registre i l’atenció al públic que han quedat limitats.
En tot cas, el president remarca que AQU Catalunya treballa amb tota normalitat en una
nova modalitat.
D. Finançament estudi ocupadors
El president explica que el conveni que regulava el marc de col·laboració entre la Fundació
“la Caixa” amb la Generalitat de Catalunya i que finançava l’Estudi d’Inserció Laboral des
de la perspectiva del col·lectiu Ocupador, sembla que ha finalitzat i no tindrà més
continuïtat.
Això vol dir que durant el 2021 AQU Catalunya haurà de buscar noves vies de finançament
del projecte, que consisteix en les enquestes per sectors als diferents col·lectius
ocupadors i en el Portal del Talent de Catalunya.
Atesa la temàtica de l’estudi, AQU Catalunya voldria comptar amb la col·laboració dels
consells socials de les universitats catalanes, a banda que es busquin altres vies de
finançament.
E. Reunió de la Comissió Assessora
El 18 de novembre de 2020 va tenir lloc la reunió de la Comissió Assessora en la qual es
van presentar els resultats de l’enquesta d’inserció laboral 2020 i el portal Estudis
Universitaris de Catalunya. Els membres de la Comissió es van mostrar gratament
impressionats per aquests dos instruments que van considerar que eren unes eines molt
útils.
En la reunió també se’ls va presentar els Estàndards i directrius per a l’acreditació
institucional i se’ls va demanar que donessin la seva opinió sobre l’avaluació del
professorat que du a terme AQU Catalunya en el marc de la San Francisco Declaration of
Research Assessment. Sobre aquest darrer punt, la Comissió Assessora va dir que creia
important que l’avaluació no es realitzés sobre factors quantitatius sinó que es tendís cap
a factors de qualitat i que caldria també tenir en compte l’impacte social de la contribució
de la recerca.

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i no se’n fa cap.

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació Institucional i
de Programes
El director d’AQU Catalunya informa dels temes següents:
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A. Reunions amb òrgans d’avaluació i assessors
Comenta les reunions que ha tingut amb els diferents òrgans d’avaluació i assessors
d’AQU Catalunya i les principals qüestions que s’hi ha tractat per mostrar el grau de
consens amb els qual es treballen els diferents temes.
B. Canvis normatius
Explica que des del Ministeri s’estan impulsat dos canvis normatius que afecten a
l’Agència: la modificació del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i la Llei de l’Estatut del Personal
Docent i Investigador. AQU Catalunya ha fet arribar al Ministeri les seves consideracions,
que s’adscriuen al marc competencial de l’Agència.
C. L’estat dels processos d’avaluació
Explica el volum d’activitat dels processos d’avaluació de titulacions i institucions. S’han
avaluat 68 títols de verificació i 190 modificacions de titulacions, s’han realitzat 56
informes de seguiment i s’han avaluat 123 titulacions per a la seva acreditació (18 graus,
96 màsters i 9 doctorats) en un total de 56 visites externes a centres.
Fins abans del confinament del mes de març, es van dur a terme 13 visites presencials per
a l’acreditació de titulacions i la resta s’han realitzat de manera virtual, així com també es
faran les 20 que queden fins al desembre.
Pel que fa a l’acreditació de 2021, s’ha previst que s’hagin de visitar 221 titulacions (65
graus, 97 màsters i 59 doctorats), en un total de 75 visites externes.
Pel que fa als processos de certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat, pas
previ per a l’acreditació institucional, actualment s’han certificat els processos
transversals de 4 universitats, estan pendents de finalitzar els de 3 universitats més i n’hi
ha dos pendents de dur a terme properament. Actualment, hi ha 11 centres que tenen el
SGIQ certificat, 1 amb informe previ favorable i 9 amb la visita prèvia realitzada. El director
fa constar que, com més gran és el centre que s’acrediti institucionalment, més
optimització de recursos representa per al sistema.

D. Acreditació segons la World Federation for Medical Education (WFME)
Informa que s’està duent a terme el procés per acreditar-se segons la WFME. Si tot va bé
l’any 2021 AQU Catalunya s’acreditaria segons aquests estàndards i les facultats de les
universitats catalanes que s’acreditin amb AQU Catalunya serien també reconegudes per
la WFME.
Aquesta acreditació, a més del prestigi que comporta, implica que les persones graduades
pels centres que l’Agencia acrediti poden treballar als EUA amb més facilitat.
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E. Estàndards i criteris per a l’acreditació institucional
Explica que s’ha aprovat com serà l’acreditació institucional. És un document molt
important per acreditar centres. A més, el procés d’elaboració ha estat molt consensuat
amb tots els agents implicats.

F. Guia per a la verificació segons l’European Approach
Explica que s’ha aprovat la “Guia per a la verificació de programes en el marc de les
Universitats Europees segons l’European Approach”, l’objectiu de la qual és facilitar
l’avaluació d’aquells títols interuniversitaris amb entitats de l’EEES i acreditats per
agències incloses al registre EQAR. Actualment, aquesta guia s'està aplicant a l'avaluació
d'un Màster que durà a terme una aliança d'universitats europees, entre elles la UB, en el
marc del projecte CHARM-EU, en el qual AQU Catalunya participa com a "associate
partner".

G. Acreditació dels Short Learning Programmes (SLP)
Informa que s’ha aprovat la Guia pilot per a l'acreditació ex ante de programes de curta
durada vinculats al Catàleg d'especialitats formatives del Servei d'Ocupació de Catalunya,
amb l’objectiu d’acreditar programes de curta durada que tenen nivell de grau o de
màster.

H. Trams de transferència i tecnologia
Finalment, explica que s’ha obert una convocatòria per al reconeixement del tram de
recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i
innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques
catalanes a la qual s’ha pogut acollir el PDI que va obtenir l’avaluació positiva del tram de
recerca en el marc del projecte-pilot d’avaluació de la transferència del coneixement i
innovació per part de la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI)
de l’ANECA.
En aquest àmbit, la Direcció General d’Universitats ha fet l’encàrrec a AQU Catalunya de
preparar criteris per aplicar aquest tram al professorat contractat de les universitats
catalanes. L’Agència està treballant en la definició d’aquests criteris. Quan estiguin
aprovats s’obriria una convocatòria per tal d’avaluar el personal contractat.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
La directora general d’Universitats felicita al president, director i a tot l’equip d’AQU
Catalunya per haver aconseguit que Barcelona sigui la seu permanent de la xarxa
internacional INQAAHE. Considera que aquesta decisió és un reconeixement al treball
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desenvolupat per AQU. En segon lloc, la directora general manifesta que impulsar
l’acreditació institucional és molt important, sobretot per facilitar una visió de conjunt del
sistema. En aquest sentit, sembla que hi ha una proposta damunt la taula del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya per desenvolupar una eina per al conjunt del sistema per
als processos d’acreditació i de gestió de la qualitat. Finalment, la directora general explica
que aquesta tarda té una reunió de la comissió delegada del Ministeri per aprovar la
convocatòria oficial dels trams de transferència per a l’any vinent.
El director d’AQU Catalunya agraeix les felicitacions rebudes i la informació en relació amb la
reunió dels trams de transferència. AQU Catalunya estarà atenta al que s’aprovi.
El rector de la Universitat de Girona felicita a l’Agència per tots els èxits aconseguits i posa de
relleu la capacitat d’AQU Catalunya per treballar per la qualitat de les universitats catalanes.
Tenint en compte aquesta consideració, al rector li sobta que les noves reformes que s’estan
emprenent des del Ministeri vagin en la línia de retallar competències de les agències.
Finalment, en relació amb la convocatòria dels trams de transferència catalans, té constància
que hi ha persones que, o bé se’ls va passar per alt sol·licitar-ho o bé no han pogut presentar
la sol·licitud en la convocatòria catalana, en estar encara en fase de resolució la del projecte
pilot estatal, i demana si seria possible obrir una convocatòria extraordinària per a aquests
casos.
El director d’AQU Catalunya respon, en relació amb les reformes normatives que impulsa el
Ministeri l’Agència, que ja ha traslladat la seva posició, que no deixa de ser altra que defensar
les competències que les agències europees han de complir. Quant a obrir una convocatòria
extraordinària, entén que és un moment excepcional i des de l’Agència s’estudiarà aquesta
possibilitat.
El president d’AQU Catalunya completa la intervenció del director, d’una banda també
comprometent-se a obrir una convocatòria extraordinària de 2020 dels trams de
transferència catalans i, de l’altra, explicant que, fins ara, des del Govern de Madrid sembla
que hi ha una actitud favorable i comprensiva a escoltar el que des de les agències s’està
traslladant. S’ha de veure si, finalment, l’opinió de la majoria d’agències acaba reflectint-se
en els canvis normatius.
La directora general d’Universitats creu que els canvis normatius plantejats pel Ministeri
encara estan en una fase molt inicial, en la qual s’està buscant el consens suficient per
impulsar-los.

4. Aprovació, si escau, del pressupost definitiu per a 2020
El director d’AQU Catalunya presenta el pressupost definitiu per a 2020. El pressupost d’AQU
Catalunya és de 5.5 M€.
A 31/10/2020, s’ha executat el 81,04% dels ingressos i el 58,89% de les despeses. Es preveu
un tancament amb excedent pressupostari com a conseqüència dels efectes de la pandèmia.
L’estalvi s’ha generat principalment per:
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▪

La transformació de les reunions presencials en reunions virtuals.

▪

La demora en l’assumpció de les obligacions d’arrendament, serveis i manteniment de la
nova seu (del març al juny).

▪

Les acreditacions posposades com a conseqüència de la suspensió de terminis
administratius.

Les variacions en un increment de 120.000 € del pressupost actual d’ingressos respecte de la
proposta de pressupost definitiu s’expliquen per:
▪

L’ingrés de 50.000 € de la Fundació “la Caixa” per finançar l’enquesta d’Ocupadors el
2020.

▪

La previsió d’ingrés de 28.000 € de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes com a
compensació de les despeses de serveis i manteniment de l’edifici comú.

▪

L’ingrés d’uns 13.000 € per un conveni per a la realització de certificacions temàtiques
internacionals.

▪

8.000 € per la verificació del programes de curta durada.

▪

Convenis per a l’avaluació de professorat i petits ingressos de projectes internacionals.

Les variacions del pressupost inicial de despeses respecte de la proposta de pressupost
definitiu i la seva modificació s’expliquen per:
▪

Disminució del Capítol II, per la demora del lloguer, la transformació de les visites en
presencials, i avaluacions posposades, etc.

▪

El traspàs de despeses corrents del Capítol II al Capítol IV, per a l’execució de les obres de
la planta soterrani d’Enric Granados, 33 (construcció de la sala polivalent, banys,
adequació del terra, climatització i sortides d’emergències).

▪

Redistribució de les partides d’inversions, segons acord de Consell de Govern de juliol de
2020.

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. No se’n demana cap i sotmet a
aprovació el pressupost definitiu.
S’aprova per unanimitat el pressupost definitiu per a 2020.
Acord: ACP202002
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5. Presentació dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral 2020 i del nou EUC privat
El director d’AQU Catalunya fa una breu explicació de la jornada que tindrà lloc aquesta tarda
de presentació dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral 2020, complementats amb
resultats de l’IDESCAT, i de la part privada del portal Estudis universitaris de Catalunya.
El director explica que els resultats de l’enquesta d’inserció laboral ja es van presentar a
l’anterior reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya i que són dades prèvies a l’impacte
de la pandèmia originada per la COVID.
El resum va ser que tots els indicadors d’ocupació i de qualitat de l’ocupació s’estaven
recuperant i ja s’estaven situant a dades d’abans de la crisi econòmica anterior. La satisfacció
general amb la formació també millorava en tots els nivells, si bé es mantenien els reptes de
la tercera llengua, competències tranversals en els doctorats, etc.
Algunes qüestions noves que s’introdueixen en aquesta presentació és l’anàlisi de les
motivacions per no repetir l’estudi. En el cas del Grau, el 36% del 27% de les persones que no
repetirien el grau diuen que és perquè el disseny o la qualitat de la titulació no els ha acabat
de convèncer. En el cas de Màster, aquesta xifra augmenta: gairebé la meitat (49,9%) del 29%
de les persones que no repetirien la titulació de màster.
També s’ha analitzat el impacte de cursar un Màster. Per a més de la meitat de les persones
titulades el Màster significa una millora de la inserció laboral respecte de la feina prèvia.
També hem comparat els màsters habilitadors per a una professió respecte dels que no ho
són. Les dades d’ocupació són semblants (93% per als habilitadors respecte del 91% per als
que no ho són), però és en la realització de les funcions específiques i la intenció de repetir el
Màster on els habilitadors tenen una millor valoració (% funcions específiques: 69% màsters
habilitadors – 60% màsters no habilitadors; intenció de repetir el màster: 79% habilitadors69% no habilitadors).
Finalment, també s’ha analitzat la diferència en el percentatge d’afiliació de les persones
graduades del sistema públic entre el desembre del 2019 i l’octubre del 2020 segons dades
registrals de l’IDESCAT. El desembre de 2019 el 75% treballaven i l’octubre del 2020 el 73%
treballaven. Per àmbits, les humanitats i les titulacions de Ciències Socials i Jurídiques són les
que han patit més la davallada. Per classificació de titulacions, les més afectades han estat
Arts i Disseny, Comunicació i Documentació i Filosofia i Història.
Totes aquestes qüestions es presentaran a la jornada d’aquesta tarda, que compta amb la
participació del secretari d’Universitats i Recerca, del president del Consell Social de la
Universitat de Barcelona i d’una professora de la UAB i investigadora del Grup de Recerca en
Educació i Treball del Departament de Sociologia. Fins al moment s’han inscrit gairebé 400
persones.
Els resultats també s’han publicat en els corresponents informes anuals.
Finalment, el director mostra els resultats al web estudis universitaris de Catalunya, on des
de la part pública es poden consultar els indicadors per titulacions i des de la part privada,
amb accés restringit, es pot fer el seguiment de la qualitat de les titulacions.
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El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
El rector de la Universitat de Girona posa en valor la tasca que fa AQU Catalunya amb la
realització de les enquestes per obtenir dades i tendències que són d’un valor enorme per al
sistema universitari català. El rector considera imprescindible que aquest projecte es
mantingui per poder disposar de dades que ajudin a prendre decisions.
El rector de la Universitat Abat Oliba-CEU s’afegeix a la felicitació per l’enquesta d’inserció
laboral 2020. Considera que és un instrument molt útil tant pels als futurs estudiants com per
a les persones que tenen responsabilitat a les universitats, ja que ofereix molta informació,
que es pot comparar i se’n pot veure l’evolució.
El president d’AQU Catalunya respon que aquesta iniciativa s’ha d’atribuir al primer president
d’AQU Catalunya i als presidents i presidentes dels consells socials, que sempre han estat molt
conscients de la importància de conèixer l’abast de la inserció laboral dels titulats i titulades
de les universitats catalanes. La rellevància d’aquesta enquesta es basa en el fet que ofereix
dades del sistema universitari. Per això és tan important mantenir la seva continuïtat.
La directora general d’Universitats remarca el valor dels dos instruments. L’enquesta, per tot
el que ja s’ha dit, però també pel que fa a l’EUC. L’EUC és molt útil perquè va en la línia del
que s’està impulsant a la Direcció General d’Universitats en relació amb la nova programació.
És molt important abans d’impulsar noves propostes de titulacions fixar criteris compartits i
analitzar les dades de manera autocrítica. Perquè al capdavall el que cal és posar a disposició
de la societat una oferta clara i de qualitat.
El representant de Comissions Obreres de Catalunya felicita a l’Agència per la feina que ha fet
amb l’enquesta i l’EUC, i creu que és un exemple d’excel·lència i de qualitat que caldria
difondre al màxim, com per exemple a través de les xarxes socials, per tal que aquesta
informació arribi al major nombre possible de persones.
El president i el director d’AQU Catalunya comparteixen el seu comentari i expliquen que des
de l’Agència s’està impulsant la seva difusió, tot i les dificultats existents per arribar de
vegades a tothom.

6. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU Catalunya
entre el juliol i el novembre de 2020
El director d’AQU Catalunya informa que durant el període s’han signat 1 acord marc, 7
convenis i 1 addenda sobre:
❑ 1 acord Marc entre AQU Catalunya i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i
❑ 1 conveni per a la participació en processos d’avaluació del Col·legi de
Fisioterapeutes
❑ 1 conveni per al desenvolupament de la 3a edició del programa Via Universitaria
❑ 1 conveni amb la alianza 4 Universidades en el ámbito del Programa “Indicadores
de rendimiento de la actividad investigadora de las universidades españolas”
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❑ 2 convenis i 1 addenda per a la participació dels EAS en les enquestes d’inserció
laboral i de satisfacció
❑ 1 conveni amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya per a la participació en el sistema central d’adquisició de béns i serveis
❑ 1 conveni per a la participació d’1 centre adscrit a l'enquesta de Satisfacció
De tots els convenis signats, el director destaca el que estableix que AQU Catalunya durà a
terme la direcció tècnica de l’enquesta Via Universitària, les dades de les quals utilitzem per
als processos d’avaluació, i el conveni amb la “alianza 4 universidades” per facilitar indicadors
de rendiment de l’activitat investigadora que fins ara no s’incloïen.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions. No se’n demana cap i sotmet a
ratificació els convenis subscrits i signats.
Es ratifiquen els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juliol i el novembre
de 2020.
Acord: ACP202003

7. Torn obert de paraules
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i no se’n demana cap.

El president aixeca la sessió, tot desitjant bones festes a tothom, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.
La secretària,
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Vist i plau
El president,
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Mateos
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Josep Joan Moreso Mateos
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