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ACORD NIARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
SUPERIOR I RECERCA DEL GOVERN 0'ANDORRA I L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

CODI: COL/AQUA/2014

REUNITS

D'una part, la senyora Meribcell Gallo Yanes, directora del Departament d'Ensenyament
Superior i Recerca del Ministeri d'Educaci6 i Joventut del Govern d'Andorra, especialment
facultada per atorgar aquest contráete, segons 1'acord adoptat peí Govern d'Andorra el 15
dejunyde2011.

Per 1'altra, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 dejuny, (DOGC núm. 6404, de 26 dejuny de 2013, actuant en nom i
representació d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de
10d'abrilde2014).

Les parts, en les qualitats en qué respectivament actúen,

EXPOSEN

Primer. Que el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca té interés en 1'establiment
d'activitats de col-laboració internacional en materia de la qualitat de 1'ensenyament
superior i la recerca. Aquestes activitats revertirán positivament tant en el
desenvolupament del propi Departament com en la millora de 1'Agéncia de Qualitat de
1'Ensenyament Superior d'Andorra (en endavant, AQUA) que, en 1'actualitat, depén
orgánicament del Ministeri d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra.

Segon. Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en
endavant, AQU Catalunya), com a membre de pie dret de 1'ENQA (European Association
for Quality Assurance in Higher Education) col-labora en els objectius de 1'associació en la
disseminació d'informació, experiéncies, bones practiques i nous desenvolupaments en el
camp de 1'assegurament de la qualitat de 1'educaciú superior europea entre les parts
interessades: governs, ¡nstitucions d'educaciú superior i agencies d'assegurament de la
qualitat.

Tercer. Que ambdues parts consideren de mutu interés subscriure un acord de
col-laboració per dur a terme accions i iniciatives encaminades a facilitar la implantació de
mecanismes d'assegurament de la qualitat en els ensenyaments d'educació superior
establerts a Andorra d'acord amb els principis de 1'ENQA.

Per aixó, les parts
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ACORDEN

Primer.- Objecte

Es objecte_del present acord marc de col-laboració entre el Departament d'Ensenyament
Superior i Recerca i AQU Catalunya contribuir al desplegament i manteniment d'activitats
que assegurin la qualitat deis ensenyaments d'educació superior del Principat d'Andorra,
dacord amb les directrius i estándards vigents en 1'Espai Europeu d'Ensenyament
Superior.

En concret, els objectius de 1'acord marc de col-laboració son els següents:

. Promoure 1'intercanvi d'informació entre les dues institucions en materia
d avaluado de 1'ensenyament superior, d'acord amb les normatives nacionals en
materia de protecció de dades.

. Col-laborar amb el desplegament operatiu deis processos d'assegurament de la
qualitat que realitzi 1'AQUA.

. Facilitar que el personal del ministeri competent en materia d'ensenyament
superior ¿'Andorra i de 1'AQUA pugui actuar com a observador en processos
d'assegurament de la qualitat realitzats per AQU Catalunya, previ acord amb la
universitat catalana on es desplegui el procés d'avaluació.

. Cooperar en el desenvolupament de guies i protocols destináis a 1'assegurament
extern de la qualitat deis ensenyaments impartits per institucions educatives
membres del Sistema Universitari d'Andorra.

* Afavorirja participado deis membres d'AQU Catalunya en comissions d'avaluació
de 1'AQUA i aportar la seva experiencia i visió internacional en 1'ámbit
d'assegurament de la qualitat de 1'educació superior.

« Explorar tes vies per a la cooperado en materia d'avaluació del professorat
investigador.

. Facilitar la incorporado del Sistema Universitari d'Andorra al procés d'análisi de la
inserció laboral deis graduáis universitaris que duu a terme AQU Catalunya.

. Explorar les oportunitats per a la participaciú conjunta en projectes internacionals.

Segon.- Desenvolupament de 1'Acord mare

LAcord marc de col-laboraciú es desenvolupará segons un Programa d'activitats elaborat
de comú acord entre ambdues institucions.

La concreciód'aquest Programa s'instrumentalitzará mitjansant la signatura de convenis
específics entre AQU Catalunya i el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca'del
Govem d'Andorra.

Tercer.- Comissió de seguiment de 1'Acord marc

?f_r-!'L:s.eg^i?_ent ' desenv°IUPa""ent, tant de 1'Acord marc com de les addendes que
concretin el desenvolupament del Programa d'activitats, es constitueix la Comissióde
seguiment de 1'Acord marc compasada per membres d'ambdues institucions. Com ~a
mfnim, els seus membres serán els directors de les dues institucions, que presidirán la
Comissió, o les persones en qui deleguin aquesta funció, i com a mlnim un membre de
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cadascuna de les institudons aixi com el director de 1'Agéncia de qualitat de 1'ensenyament
superior d'Andorra.

Entre d'altres funcions la Comissió de seguiment es reunirá a fi de verificar i comprovar el
resulta! de les obligacions contretes, establirá les directrius i instruccions que consideri
oportunes, interpretará els dubtes que puguin sorgir del desplegament de 1'Acord marc i de
les addendes que se signin.

Quart.- Publicitat

De mutu acord, el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Govern d'Andorra i
AQU Catalunya difondran 1'existéncia del present acord i de les activitats que se'n derivin
ais webs respectius.

Cinqué.-Vigencia del conveni

El present acord té una vigencia de quatre anys a comptar del día de la seva signatura,
llevat que alguna de les parts notifiqui a 1'altra per escrit, amb un termini de sis mesos
d'antelació, la seva intenció de rescindir-lo. Es renovable tácitament per periodes
successius d'un any.

Sisé.- Protecció de dades

Les parts s'atorguen mútuament llur consentiment exprés perqué les seves dades
personáis, tant les que consten al present acord com les que, derivades del mateix. ambin
als-seu_s/esp.ectlus fitxers' si9uintractades com correspongui i determini la normatíva-iega¡
vlgent en cada moment, amb 1'objectiu i la finalitat d'obteniruna correcta execució d'i
acord.

Seté.- Resolució de controvérsies

Totes les qüestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de la
interpretado, 1'aplicaciú o 1'execució del present acord serán resoltes, en primer lloc, en e¡
si de la Comissió de seguiment, o be, per amigable resolució.

Vuité.- Resolució de 1'acord

El present acord quedará resolt per les causes següents:
a. Fi de la durada del present acord.
b. Incompliment deis pactes i atorgaments del present acord.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de 1'acord.
d. Mutu acord entre les parts.
e. Per altres causes legalment establertes.
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En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment s'adre;ará a 1'altra per mitjá d'una
comunicado escrita, notificada per un mitjá que n'acrediti la recepció, comminant-la a
corregir-lo en un termini máxim de 30 dies hábils, moment en el qual la rescissió
esdevindrá efectiva.

Nové.- Controvérsies

Les parts es conduiran d'acord amb el principi de la bona fe i de procurar el benefici
conjunt.

Totes les controvérsies que puguin sorgir entre les parts relatives a 1'aplfcació i/o
interpretado d'aquest acord de col-laboració serán resoltes amistosament mitjan^ant
consulta i conciliació entre ambdues parts. A aquests efecte, la part que consideri
incomplert 1'acord haurá d'identificar 1'incompliment concret i la seva causa, notificant-ho
per escrit a 1'altra.

En el termini máxim d'un mes natural, les parts hauran d'aconseguir un acord que resolgui
el conflicte. En cas contrari, les parts hauran de manifestar-se mútuament si consideren
que 1'incompliment afecta o no la continuftat de 1'acord, podent resoldre'1 de mutu acord o
per decisió unilateral d'una de les parts comunicada a 1'altra.

I, en prova de conformitat, signen i rubriquen aquest Acord marc, per duplicat i amb un sol
efecte a

Andorra, 20 de novembre del 2014

tament d'Ensenyament
Superior i Reóerca del Govern d'Andorra

Meritxell Gallo Yanes

Barcelona,

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

Josep Joan Moreso Mateos


