
CONVENI DE COL-LABORACIO ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA PER A
LA MILLORA DE L'EINA DE CONSULTA D'INDICADORS I EL PORTAL D'ORIENTACIÓ

CODI: 2017_DSGAQU17_0_UAB CO

Barcelona,29 de mar? de 2017

REUNITS

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actúa en el seu nom i
representació en exercici de les funcions d'acord amb 1'article 11.5.g)del Decret 315/2016, de 8
de novembre, peí qual s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya, amb seu al carrer deis Vergós,
36-42, 2a planta, 08019, Barcelona i número d'ident¡ficaci6 fiscal (NIF) Q-0801199-A.

Per 1'altra, la Dra. Margarita Arboix Arzo, rectora Magnifica de la Universitat Autónoma de
Barcelona, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, tfuniversitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003. de 19 de
febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 75 deis Estatuts de la Universitat Autónoma de
Barcelona, aprovats peí Decret 237/2003, de 8 d'octubre.

EXPOSEN

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, es una
entitat pública reconeguda internacionalment la missió de la qual es garantir la qualitat de
1'educació superior, tot satisfent estándards europeus de qualitat ¡ atenent 1'interés que la
societat té per una educació superior de qualitat. AQU Catalunya té com a flnalitat la promoció i
la garantía de la qualitat de 1'educació superior, d'acord amb estándards académics i saciáis
internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i proporcionar ais
agents de 1'educació superior criteris i referents per a assolir els máxims estándards de qualitat
en el compliment de llurs funcions, tot atenent 1'interés que la societat té per una educació
superior de qualitat, d'acord amb 1'article 2.1 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Que la Universitat Autónoma de Barcelona es una universitat pública catalana i de vocació
internacional tal com la defineixen els seus estatuts, caracteritzada per una forta orientado a la
investigado científica i tenint com a objectiu principal 1'excel léncia académica en tots els
estudis que ¡mparteix. Entre les seves finalitats - Títol preliminar deis Estatuts de la Universitat
Autónoma de Barcelona aprovats peí Claustre General en la sessió de 22 de maig de 2003 i
publicáis al DOGC el 22 d'octubre de 2003 (Decret 237/2003, de 8 d'octubre) - destaca la de
fomentar 1'avaluació de la qualitat en la docencia, la recerca i la gestió, d'acord amb criteris,
objectius i metodologies equiparables ais estándards internacionals.

Que la Universitat Autónoma de Barcelona, manifesta que es 1'entitat que ha desenvolupat el
projecte de Seguiment Intern de Qualitat (SIQ), nascut amb la finalitat de crear un web
d'indicadors académics i facilitar-ne la seva consulta de forma entenedora a la comunitat

universitaria, aixf com la seva publicació en el Portal de la Universitat Autónoma de Barcelona.



Que AQU Catalunya i la UAB van signar el 24 d'abril de 2012 un conveni de col-laboració i
desenvolupament i ampliació d'una eina de consulta tfindicadors de seguiment de qualitat de
les universitats. Aquesta eina ha estat molt ben valorada tant per la Secretaria d'Universitats i
Recerca de la Generalitat com per les universitats catalanes.

Que AQU Catalunya i la UAB mostren el seu interés en continuar la col-laboració en el projecte
de desenvolupament i ampliació d'un web d'indicadors académics relacionats amb 1'educació
superior (WINDDAT) i en la 1'eina de consulta i orientació deis usuaris potenciáis, com per
exemple, el professorat universitari o 1'estudiantat (EUC).

ACORDEN

PRIMER. Objecte.

La UAB i AQU Catalunya participaran conjuntament en els projectes de millora de la web
d'indicadors académics relacionats amb 1'educació superior (WINDDAT) i de 1'eina de consulta i
orientado deis usuaris potenciáis (EUC).

SEGON. Caracteristiques o ámbits de col-laboració:

Els ámbits en qué es col-laborará per cada part signant es concretaran en les addendes al
present conveni, d'acord amb el que s'exposa seguidament:

a) Peí que fa a la UAB:

a.1) Com a entitat que ha desenvolupat 1'aplicació SIQ i ha participat en el desenvolupament
del web dlndicadors académics, aportará la seva experiencia i know-how i col-laborará en el
desenvolupament i adaptació del projecte esmentat en 1'acord primer i successives addendes
segons els requeriments d'AQU Catalunya. Aquest desenvolupament es realitzará sota la
coordinació de 1'Area de Planificado de Sistemes d'lnformació de la UAB.

a.2) Aportará els recursos humans i materials necessaris per a la realitzaciú del
desenvolupament i implantació del projecte, aixl com 1'elaboració de materials de suport. Aixf
mateix, la UAB es reserva el dret de contractar o subcontractar els servéis necessaris per a la

realització del projecte.

b) Peí que fa a AQU Catalunya:

b.1) Com a organisme que participa en la definido i manteniment de la plataforma d'indicadors
UNEIX, i que desenvolupa les plataformes relacionades amb el Marc de Verificado,
Modificado, Seguiment i Acreditado deis tltols universitaris oficiáis, definirá els requeriments
del projecte, aportará la seva experiencia, know-how i els continguts del web, aixi com també
será 1'entitat responsable de la seva validació final.

b.2) Aportará els recursos humans i materials per a la realització del desenvolupament i
implantació del projecte, aixl com 1'elaboració de materials de suport.

b.3) Aportará els recursos económics necessaris per a la realització del desenvolupament i
implantado del projecte.



TERCER. Aportació económica d'AQU Catalunya

Tal com s'estableix en el punt b.3) de 1'acord segon, 1'aportació económica d'AQU Catalunya es
concretará en cadascuna de les addendes a aquest conveni.

AQU Catalunya transferirá els imports al compte corrent que indiqui la UAB.

El pagament de les quantitats establertes en les addendes es realitzará un 50% del total un cop
signat cadascuna de les addendes i el 50% restan! quan s'hag¡ tancat la part del projecte
establerta en la corresponent addenda, previa validació per part d'AQU Catalunya.

QUART. Propietat intel-lectual

Sens perjudici del reconeixement deis drets d'autori de la possibilitat que la UAB pugui
comercialitzar el desenvolupament ¡nformátic resultant, la resta de drets establerts en la Llei de
propietat intel'lectual referents ais programes d'ordinador, associats a tota la documentado,
codi font i la resta de treballs realitzats resultants d'aquest projecte, serán propietat d'AQU
Catalunya i de la UAB per temps indefinit, entre els quals, a títol enunciatiu, es destaquen
1'adaptació, la correcció, 1'ampliació, etc.

Peí que fa a la possible distribució i explotació d'aquest desenvolupament ¡nformátic per part
d'AQU Catalunya, ambdues parts han d'acordar préviament les seves condicions.

Aixf mateix, la UAB podrá citar la col-laboració amb AQU Catalunya per al desenvolupament
d'aquesta aplicació en relació amb la realització d'altres treballs o col-laboracions amb altres
institucions.

CINQUE. Termini per a la realització del projecte

El termini de realització de les diverses fases del projecte s'establirá en cadascuna de les
addendes del present conven].

SISE. Confidencialitat i Protecció de les dades de carácter personal.

Per a la realització deis projectes descrits en el present conveni i les seves addendes, AQU
Catalunya facilitará a la UAB les dades necessáries per al desenvolupament del seu contingut.
Així mateix, i malgrat que aquestes dades siguin agregades i anonimitzades, tant la UAB com
AQU Catalunya garantirán el compliment del que estableix la Llei de protecció de dades de
carácter personal, i es comprometen a no divulgar a tercers no autoritzats, en qualsevol forma,
tot tipus d'¡nformació, formules, métodes, coneixements, documents, dibuixos, diagrames,
models o programes adquirits durant el desenvolupament de la col-laboració.

Les parts s'obliguen a:

a) Mantenir la máxima reserva i confidencialitat respecte de tota la informació i les dades
a les que es tingui accés durant la vigencia del present conveni i després de la seva
finalització.

b) Accedir exclusivament a aquelles dades personáis que siguin estrictament necessáries
per al compliment d'aquest conveni, així com a utilitzar-les amb aquesta exclusiva
finalitat.

c) Adoptar totes les precaucions raonables de seguretat en la custodia de la informació
confidencial i en la prevenció del seu coneixement no autoritzat a tercers.



d) No divulgar la informado confidencial a qualsevol tercera part sense el consentiment
previ per escrit de 1'alfre part.

e) Fer copies de la informado confidencial només en casos estrictament necessaris i mai
sense el consentiment previ per escrit de 1'altra part. Es conclou en el concepte de
copia, en aquest sentit, la de carácter informátic, així com 1'emmagatzematge electrónic
o la seva transmissió electrónica mes enllá del lloc usual de treball.

Igualment, es comprometen a observar en el tractament de les dades personáis, les
prescripcions que estableix la Llei orgánica, 15/1999, de protecció de dades personáis, i la
normativa que la desenvolupa, assumint les responsabilitats que es derivin de 1'incompliment
¿'aquesta obligació.

En el moment de 1'extinció del conveni, les part s'obliguen a retornar les dades que hagin
obtingut amb motiu del seu compliment o, en tot cas, previa comunicació a 1'altra part,
procediran a la seva destrucció.

SETE. Seguretat de la informació

AQU Catalunya té implantat i certificat un sistema de gestió de la qualitat i la seguretat de la
informació. Per aquest motiu, en les col-laboracions per a la realització d'activitats com les
desertes en aquest conveni es necessari que les parts vetllin per la garantía de la seguretat de
la informado.

Per aquest motiu, la UAB i el seu personal que tingui accés a la informado en format flsic i
digital, tant en les instal-lacions com en els servidors d'AQU Catalunya, es compromet a:

a) Complir les normes i instruccions d'AQU Catalunya sobre la informaciú electrónica.
b) Fer servir de manera responsable les plataformes informátiques a les quals té accés per
garantir la ¡ntegritat de les dades i la confidencialitat de la informació que tracti.
c) Custodiar les claus d'accés per garantir la identitat i 1'autenticitat del personal de la UAB en
les plataformas i els mitjans electrónics d'AQU Catalunya ais quals tingui accés.
d) Custodiar de manera diligent la informado que AQU Catalunya li lliuri i garantir-ne la
destrucció o la devolució, un cop hagi flnalitzat les activitats fruit d'aquesta col-laboració.

VUITE. Comissió de seguiment.

AQU Catalunya i la UAB nomenaran una Comissió de seguiment del conveni integrada per
representants de cada part, per garantir el corréete desenvolupament i compliment deis
terminis de la col-laboració.

NOVE. Interpretació del conven!.

Ambdues parts que intervenen acorden que per qualsevol litigi, discrepancia o reclamado que
resulti de 1'execució o interpretado del present acord o relacionades amb ell, directa o
indirectament es resoldran en primera instancia mitjanyant 1'arbitratge. Els arbitres serán dos,
designáis un per cada part. Les parts fan constar expressament el seu compromis d'acomplir el
laude arbitral que es dicti.

DÉSE. Causes de resolució.

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per ¡ncompliment deis compromisos establerts en el present conveni.



c) per qualsevol altre causa que contempli la legislació vigent.

ONZE.- Salvaguarda.

En cas de qualsevol disposició del present conveni fos declarada nul-la o inaplicable, la resta
de disposicions no quedaran afectadas. Les parts intentaran, de bona fe, substituir les
disposicions nul-les o inaplicables per disposicions valides, els efectes de les quals, serán el
mes similars possible ais efectes que pretenien teñir les disposicions nul les o inaplicables.

No obstant el que es disposa a 1'apartat anterior, si la substitució de la estipulació esdevé
impossible i la mateixa fos essencial per al conveni, a judici de la part perjudicada per la seva
eliminado, aquesta podrá optar per a la resolució del conveni.

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

Agencia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de
Catalunya

Universitat Autónoma de Barcelona

Josep Joan Moreso Mateos
President

Margan
Rector;



ADDENDA 1- 2017 AL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L-AGÉNCIA PER A LA
QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT
AUTONONIA DE BARCELONA PER A LA MILLORA DE UEINA DE CONSULTA
D'INDICADORS I EL PORTAL D'ORIENTACIÓ

CODI: 2017_WEBEUC17 D UAB AD

Barcelona, 30 de mar; de 2017

REUNITS

D una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actúa en el seu nom i
representado en exercici de les funcions d'acord amb 1'article 11.5.g)del Decret315/2016, de 8
de novembre, peí qual s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya, amb seu al carrer deis Vergós,
36-42, 2a planta, 08019, Barcelona i número d'identificac¡6 fiscal (NIF) Q-0801199-A.

Per 1'altra, la Dra. Margarita Arboix Arzo, rectora Magnfflca de la Universitat Autónoma de
Barcelona, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003. de 19 de
febrer, d'univers¡tats de Catalunya i 1'article 75 deis Estatuts de la Universitat Autónoma de
Barcelona, aprovats peí Decret 237/2003, de 8 d'octubre.

EXPOSEN

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitat de Catalunya i la Universitat Autónoma
de Barcelona van signar, el día 29 de mar; de 2017, un conveni de col-laboració per a la
millora de 1'eina de consulta d'indicadors i portal d'orientació.

Que 1'objecte del conven] consisteix en continuar la col-laboració en el projecte de
desenvolupament i ampliació d'un web d'¡ndicadors académics relacionats amb 1'educació
superior, ¡ncloent en l'e¡na de consulta els indicadors deis diferents estudis d'inserc¡ó laboral
deis graduáis universrtaris de Catalunya, i ampliant 1'eina de consulta perqué pugui ser
utilitzada per a 1'orientació deis usuaris potenciáis, com per exemple, el professorat universitari
o 1'estudiantat.

Que en 1'execució d'aquesta col-laboració, durant 1'ampliació i desenvolupament de la nova
versió de 1'eina de consulta d'indicadors, tot i haver realitzat una adaptació i modificació de les
funcionalitats establertes inicialment, es va considerar necessari signar una addenda
(Addenda 1 - 2017) i incloure la creació i configurado de millores i adaptacions al procés
d'acreditaci6 deis estudis, així com millares en la integrado deis sistemes propis d'AQU
Catalunya.

Per aquestas raons, les parts,



ACORDEN

PRIMER, Objecte.

L'objecte ¿'aquesta addenda (Addenda 1-2017) al conveni de 29 de mar? de 2017 es el
desenvolupament d'un conjunt d'activitats de millora de les eines creades conjuntament.
Concretament es realitzaran:

Paquet1

1. Que la cerca de titulacions del portal d'orientació no discrimini els accents.

2. Creació d'una nova secció sobre 1'origen de les dades i incorporació del glossari al portal
d'orientació.

3. Modificacions en el procés de cárrega de dimensions (dades d'acreditac¡ó):

a. Es tingui en compte els centres on s'imparteix la titulació (nou codi de segell)
b. Optimitzar el procés de cárrega de dades de les acreditacions
c. Nou generador de segells per a poder inclou el codi de centre

4. Afegir un enlla? genéric a la home cap al portal d'informes d'AQU Catalunya.

5. Mostrar a WINDDAT tots els cicles, no només els actius el darrer any, gestionant-los com
histories.

6. Correció automática deis formats de títol d'estud¡ de la carrega de dades del ROC.

Paquet 2

7. Actualització des del Backoffice de les dades del portal d'orientació tant a la base de dades
de preview com la de producció.

8. A la fitxa de 1'estudi del portal d'orientac¡6:

d. Afegir un camp per fer 1'enlla? del web de cada estudi de la seva
facultat/universitat. Caldrá establir un protocol i un procés de cárrega de fitxers.

e. Generació automática deis certificats de qualitat.
f. Afegir 1'opció d'impressió de la fitxa.

9. A la llista d'estudis del resultat d'una cerca:

a. En cas deis ensenyaments virtuals canviar el Municipi per "Ensenyament virtual"
b. Mostrar totes les universitats participants en el cas deis estudis interuniversitaris

(en primer lloc la universitat coordinadora). El motor de cerca ha de contemplar
totes les universitats on slmparteix 1'estudi interuniversitari, malgrat la universitat
que s'especifiqui al parámetre de cerca no sigui la coordinadora.

10. Establir el lligam amb la titulació equivalent anterior (reverificacions) i mostrar aquest enlla;
a la fitxa de 1'estudi del portal d'orientació.

11. Desenvolupar en el Backoffice un procés de cárrega d'enlla?os ais estudis de les pagines
web de les universitats.

12. Afegir una data d'actualitzaci6 del contingut de dades a la página principal del portal
d'orientac¡6 tenint en compte les dates de cárrega deis estudis o be de les dimensions.



Paquet 3

13. Incorporar el nou logo de certificado de centres. Sistematitzar el manteniment i la
importació d'aquesta informado. Aquest certificat s'ha de visualitzar per a tots els títols que
imparteix el centre.

14. En el generador de segells incorporar la generado del segell de certificado de centres
(SGIQ), el d'avaluació de la recerca deis departaments i el de Manuals d'avaluac¡6 docent.

SEGON. Ampliació de 1'aportació económica d'AQU Catalunya.

Ladaptació indicada en 1'acord primer comporta 1'aportació económica per part d'AQU
Catalunya de 10.680,00 euros.

AQU Catalunya transferirá aquest ¡mport al compte corren! de la UAB número 2013-0692-85-
0201413745.

El pagament de la quantitat esmentada es realitzará un 50% del total un cop efectuada la
primera entrega, paquet 1, el 15 de mar?, i el 50% restant quan s'hagi tancat el projecte,
paquets 2 i 3, previa validació per part d'AQU Catalunya.

TERCER. Termini per a la realització de 1'adaptació.

Els lliuraments es realitzaran d'acord amb les necessitats d'AQU Catalunya i amb 1'acord de la
UAB. Está previst incloure les peticions correctives i/o evolutives determinades en 1'acord
primer de 1'addenda en paquets d'entrega que es lliuraran en progressives entregues entre el
dia 15 de mar; de 2017, i un cop feta la revisió per part d'AQU Catalunya, el lliurament definitiu
es realitzará abans del día 15 de desembre de 2017.

La UAB i AQU Catalunya vetllaran peí funcionament corréete de les tasques que es realitzin.

QUART. Altres previsions.

Tot alió no previst en 1'addenda es regeix peí conveni de 29 de mar? de 2017.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per duplicat
en el lloc i en la data esmentats a rencapgalament.

Agencia per a la Qualitat
del Sist^nw Univeréitari de
Catalun'

Universitat Autónoma de Barcelona

u"'"'-^....*,.^
\ftMtf,ft,

Josep Joan Moreso Mateos
Presiden!

Margaril
Rectora



ADDENDA 2 - 2018 AL CONVEN! DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA
QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT
AUTÓNOMA DE BARCELONA PER A LA MILLORA DE L'EINA DE CONSULTA
D'INDICADORS I EL PORTAL 0'ORIENTACIÓ

CODI:2017_WEBEDU17_D UAB AD

Barcelona, 15 de desembre de 2017

REUNITS

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

Per 1'altra, la Dra. Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat Autónoma de
Barcelona, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribufdes per 1'article 20 de la Llei
orgánica 6/2001, de 21 dedesembre, d'universitats¡ l'article79dela Llei 1/2003. de 19 de febrer.
d'universitats de Catalunya i 1'article 75 deis Estatuts de la Universitat Autónoma de Barcelona.
aprovats peí Decret 237/2003, de 8 d'octubre.

EXPOSEN

Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitat de Catalunya i la Universitat Autónoma
de Barcelona van signar, el día 29 de mar? de 2017, un conveni de col-laboració per a la millora
de 1'eina de consulta d'indicadors i portal d'orientació.

Que lobjecte del conveni consisteix en continuar la col-laboració en el projecte de
desenvolupament i ampliació d'un web d'indicadors académics relacionats amb leducació
superior, incloent en 1'eina de consulta els indicadors deis diferents estudis d'inserció laboral
deis graduáis universitaris de Catalunya, i ampliant 1'eina de consulta perqué pugui ser utilitzada
per a 1'orientació deis usuaris potenciáis, com per exemple, el professorat universitari o
1'estudiantat.

Que en 1'execució d'aquesta col-laboració, durant 1'ampliació i desenvolupament de la nova
versió de 1'eina de consulta dlndicadors, tot i haver realitzat una adaptació i modificado de les
funcionalitats establertes inicialment, es va considerar necessari signar una primera addenda
(Addenda 1-2017), i posteriorment aquesta segona adenda (Addenda 2-218) que inclou la
creació i configurado de millares i adaptacions al procés d'acreditació deis estudis, així com
millares en la integrado deis sistemes propis d'AQU Catalunya.

Per aquestes raons, les parts,



ACORDEN

PRIMER. Objecte.

Lobjecte d'aquesta addenda (Addenda 2 - 2018) al conveni de 23 de mar? de 2017 es el
desenvolupament d'un conjunt d'activitats de millora de les eines creades conjuntament.
Concretament es realitzaran:

Paquet 1: tasques menors d'adequació de contingut

1 Modificar l'arrel de renlla? cap al portal d'lnformes aixl com el logotip.
2 Treure el "Descarrega segell" de la fib<a de titulació
3 Distingir el logotip de verificació d'AQU respecte el de verificado peí Consejo de

Universidades (2 segells diferents de verificació).
4 Actualitzaciú de sigles d'algunes universitats
5 Incorporar noves marques del Google Analytics
6 Incorporar el nou logo del web d'lnformes a la fitxa de les titulacions
7 Incorporar algún filtre mes a la consulta de segells
8 Incorporar la cerca per codi MEC a la home de 1'EUC

Paquet 2: Infraestructura

9 Migració al Tomcat 8 del Winddat, EUC i Winddat admin
10 Migració a SQL Server 2016

Paquet 3: Canvis en les estructures de dades per ais nous segells (add-ons+segells de
centre)

11 Incorporar els nous segells de dimensions addicionals aprovats al darrer consell de govern
tant en el generador de fiteers com a la fitea de 1'EUC

12 Generaciú de certificats des del Backoffice (3 idiomes i dos models: acreditació, acreditació
excel-lent)

13 Adaptar el procés d'importació d'acreditacions del Backoffice (incorporado de dates)

Paquet 4: Visualització de nous segells i interflcies per a universitats

14 Consulta de segells per universitat al Backoffice
15 Afegir els popups deis segells a I'EUC
16 Creació de perfils d'accés en el Backoffice del Winddat. Per exemple un perfil que només

pugui consultar i descarregar-se els segells/certificats

SEGON. Ampliació de 1'aportació económica d'AQU Catalunya.

L'adaptaci6 indicada en el punt primer comporta 1'aportació económica per part d'AQU Catalunya
de 14.560,00 euros.

AQU Catalunya transferirá aquest import al compte corrent de la UAB número 2013-0692-85-
0201413745.



El pagament de la quantitat esmentada es realitzará un 50% del total un cop efectuada la primera
entrega, paquet 1, el 15defebrerde2018, i el 50% restantquan s'hag¡ tancatel projecte, paquets
2, 3 \4, previa validació per part d'AQU Catalunya.

TERCER. Termini per a la realització de 1'adaptació.

Els lliuraments es realitzaran d'acord amb les necessitats d'AQU Catalunya i amb 1'acord de la
UAB. Está previst incloure les peticions correctives i/o evolutives determinades en 1'acord primer
de 1'addenda en paquets d'entrega que es lliuraran en progressives entregues entre el dia 15 de
gener de 2018, i un cop feta la revisió per part d'AQU Catalunya, el lliurament definitiu es
realitzará abans del dia 30 de maig de 2018.

La UAB i AQU Catalunya vetllaran peí funcionament corréete de les tasques que es realitzin.

QUART. Altres previslons.

Tot alió no previst en 1'addenda es regeix peí conveni de 23 de mar? de 2017.

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