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CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA PER
A LA REALITZACIO DE CURSOS PER A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS
ESTUDIANTS EN L'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI I
LA CREACIO D'UNA BORSA D'ESTUDIANTS AWIB COMPETÉNCIES PER PARTICIPAR EN
AQUESTS PROCESSOS

CODI: 2017_PFPEAV17_D UPO C

Barcelona, 15 de novembre de 2017

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Excm. presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuídes al
Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

Per 1'altra, el Prof. Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC),
amb el CIF Q0818003F, nomenat peí Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOCG núm. 6512,
de 29 de novembre de 2013), i que exerceix les competéncies que té assignades d'acord amb
1'article 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els articles 67 i 68
deis Estatuts de la Universitat Politécnica de Catalunya, aprovats mitjan(;ant 1'Acord
GOV/43/2012, peí qual s'aprova la modificado deis Estatuts de la UPC i es disposa la
publicado del seu text Integre (publicat en el DOGC núm, 6140, d'1 de juny de 2012; correcció
de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre 2012).

EXPOSEN

Que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'un¡versitats de Catalunya exposa que la comunitat
universitaria está integrada, entre d'altres, pels estudiants, que son objecte de drets i deures
que han de teñir en compte les universitats, a mes de mesures d'acolliment, assessorament i
integració en la vida universitaria, tant en els aspectes académics com saciáis i de convivencia i
finalment pren relteu la vida universitaria com a experiencia vital per ais estudiants i com a
espai en el qual es fomenta la implicació i la participació en ámbits associatius.

Que les successives declaracions i comunicats de ministres europeus que han configurat la
creació i desenvolupament de 1'EEES han reconegut els estudiants com a part fonamental en la
presa de decisions a tots nivells deis sistemes universitaris i han reclamat una major presencia i
participado deis estudiants en la direcció de 1'ensenyament superior,

Que, tot aprofundint en el desenvolupament deis Estándards i directrius per a 1'assegurament
de la qualitat en 1'EEES, amb aquest conveni es pretén potenciar la participació deis estudiants
en I assegurament de la qualitat del sistema universitari i donar compliment, en concret, ais
punts 1.1 (Política i procediments per a 1'assegurament de la qualitat), 2.4 (Experts extems), i
3.1. (Activitats, política i processos per a 1'assegurament de la qualilaf).

Que la finalitat del present conveni es donar continuítat al Programa de cursos que des de 1'any
2005 ens ha permés incrementar la cultura de la participació entre els estudiants de les
universitats catalanes per una banda, i per altra banda disposar de mecanismes que proveeixin
de forma regular les universitats i AQU Catalunya una borsa d'estudiants amb competéncies

per participar en sistemes de garantía interna i en processos extems de qualitat, així com en
comissions de qualitat deis centres docents, comités d'avaluació externa, entre d'altres.
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Primer. Objecte

Aquest conveni estableix el marc de col-laboració entre AQU Catalunya i la Universitat
Politécnica de Catalunya per al disseny d'un Curs per a la promoció de la participado deis
estudiante en 1'assegurament de la qualitat que impartirá la Universitat i 1'establiment d'una
borsa d'estudiants amb competéncies per participar en sistemes de garantia interna i en
processos externs de qualitat amb les característiques que es descriuen mes endavant.

Segon. Característiques del curs

El Curs per a la promoció de la participado deis estudiants en 1'assegurament de la qualitat que
impartirá la universitat ha de seguir les Linies básiques per al seu desenvolupament, que
s'adjunten a aquest conveni com a Annex 1.

La Universitat estudiará la possibilitat de que aquest curs slnclogui com a formació necessária
en activitats que puguin formar part del reconeixement académic de 1'expedient de cada
estudian!.

Atesa la transversalitat de la temática i per tal de compartir coneixements i experiéncies, la
Universitat pot organitzar el curs amb una o mes universitats. En aquest cas, la Universitat
coordinadora que organitzi el curs ho comunicará a AQU Catalunya.

Tercer. Creació d'una borsa d'estudiants amb competéncies per participar en sistemes
de garantia interna i en processos externs de qualitat

La segona de les finalitats d'aquest conveni de col laborado es la creació d'una borsa
d'estudiants amb competéncies per participar en processos externs de qualitat.

Així, i un cop impartit el curs esmentat, la Universitat comunicará a AQU Catalunya les dades
de contacte deis estudiants, que hagin consentit la cessió de les seves dades (descrit en
1'apartat 4 de 1'Annex 1), per tal dtncorporar-los, a la Borsa comuna d'estudiants amb
competéncies per participar en processos externs de qualitat

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que disposa la
Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal i el
Reglament de desenvolupament, aprovat peí Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la
resta de normativa d'aplicació, aixi com la normativa que la pugui modificar o substituir.

Quart. Pressupost

A mes a mes del personal d'AQU Catalunya que participi en la impartició del curs, 1'Agéncia
col-labora en la seva organització i finangament de part de les matricules mitjan^ant la
transferencia de 1.000 euros. Aquesta quantitat es transferirá a la universitat quan s'hagi
acredita! la realització del curs, previsiblement el mes de Juny de 2018.
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Cinqué. Calendan

La universitat organitzará un curs durant el curs académic 2017-2018.

Préviament a donar publicitat al curs, la universitat fará arribar el pía docent a AQU Catalunya,
per tal de comprovar que aquest s'ajusta al document de Llnies básiques adjunt al present
conveni (Annex 1).

Sisé. Vigencia

El conveni de col-laborado entre AQU Catalunya i la Universitat té una vigencia fins a 31
d'agostde2018.

Seté. Responsables del seguiment del conveni.

Cadascuna de les institucions ha de designar un responsable del seguiment de 1'aplicació del
conveni.

Per la UPC será el senyor Santiago Roca Martín.
Per AQU Catalunya será el senyor Albert Basart Capmany.

Aquests responsables tindran, sense perjudici d'altres que li puguin ser encomanades, les
tasques següents:
a) Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que es puguin plantejar en 1'execució
d'aquest conveni.
b) Fer el seguiment de 1'execució d'aquest conveni.
c) En cas de resolució del conveni, propasar la continuació o la manera i termini de finalització
de les actuacions en curs.

d) Definir i organitzar les activitats objecte del conveni present.
e) Impulsar, formular i propasar el contingut deis diferents convenís especifics que es
considerin necessaris per al desenvolupament d'aquest conveni marc.

Vuité.

En tots aquells casos en els que com a conseqüéncia i en aplicació deis acords establerts al
present conveni marc o ais convenis especifics deriváis del mateix, alguna de les dues entitats
consideri necessari fer us deis logotips de 1'altra, haurá de demanar-li autorització previa, en el
cas de la UPC al Servei de Comunicació, especificant 1'aplicació corresponent (sigui gráfica o
electrónica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol licitat.

A 1'autorització que en tot cas s'haurá d'atorgar per escrit, s'especificará l'ús o usos per ais
quals es reconeix, així com el període de vigencia, que en cap cas podrá superar la vigencia
del present conveni.

No obstant aixó, quan l'ús deis logotips i altres marques ¡dentificatives vagi a teñir carácter
lucratiu per a 1'entitat sol'licitant, s'haurá de formalitzar el corresponent contráete de llicéncia de
marca.

Nové. Transparencia

De conformitat amb el que estableix 1'article 8 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparencia, accés a la informado pública i bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i
1'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), la UPC, en relació amb aquest
conveni, fará pública la ¡nformació relativa a les parts signants, 1'objecte, la vigencia, les
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obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les económiques, i qualsevol modificació que
es realitzi.

Dése. Resolució

Son causes de resolució del conven! les següents:
a) El transcurs del termini de vigencia del conveni sense haver-se acordat la prórroga del
mateix.

b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
c) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni. amb un
preavis escrit de 6 mesos.
d) L'incompliment tfalguna de les parts de les seves obligacions.
e) Per decisió judicial declaratória de la nul-litat del conveni.
f) Les causes previstes en el conveni i les establertes en la legislado vigent.

En tot cas, si quan es doni qualsevol de les causes de resolució del conveni existeixen
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta deis Responsables del seguiment del
conveni, podran acordar la continuado i finalització de les actuacions en curs que considerin
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual
s'ha de fer la liquidado de les mateixes.

Onzé.

Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de dur a
bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessáries per a 1'acompliment
d'aquest conveni a satisfácelo d'elles.

Qualsevol controversia que es derivi de la interpretació, el compliment o 1'execuciú deis acords
del present conveni marc s'ha de resoldre per mutu acord entre les parts.

En cas de conflicte, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre i se sotmeten ais jutjats i tribunals de 1'ordre jurisdiccional competents de la ciutat
de Barcelona.

Les parts acorden que, a 1'efecte de notificacions, s'estableixin els domicilis socials de les
institucions.

I, com a prova de conformitat amb e] contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat
en el lloc i en la data esmentats a l'encap(;alament.

Per 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya
\

Per la Universitat Politécnica de Catalunya

Pre?n3ent Rector


