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ADDENDA AL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L-ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANCANT EL DEPARTAMENT 0'ENSENYAMENT,
I UÁGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER
AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DE VERIFICACIÓ, MODIFICACIÓ,
SEGUIMENT I ACREDITACIÓ DELS PLANS D'ESTUDIS DELS ENSENYAWIENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS I PER L'ASSESSORAMENT EN UASSEGURAMENT DE LA
QUALITAT D'AQUESTS ENSENYAMENTS.

Barcelona, 26 de setembre de 2016

REUNITS

D'una part, la senyora María Jesús Mier i Albert, secretaria general del Departament
d'Ensenyament, nomenada peí Decret 211/2010, de 29 de desembre (DOGC núm. 5786 de
30 de desembre de 2010) i actuant en 1'exercici de les facultáis delegades per la Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de compeféhcies de la persona titular del
Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 dejuliol).

I de 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, de18dejuny, (DOGC núm. 6404,de26dejunyde2013),queactuad'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 10 d'abril de 2003).

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessária per aquest acte i,

EXPOSEN

1. El día 30 de setembre de 2015 es va signar el Conveni de col-laboració entre
1'Administracio de la Generalitat de Catalunya, mitjan;ant el departament d'Ensenyament, i
1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per al desenvolupament de
les activitats de verificado, modificació, seguiment i acreditació deis plans d'estudis deis
ensenyaments artístics superiors i per 1'assessorament en 1'assegurament de la qualitat
d'aquests ensenyaments. ,

2. La cláusula setena del Conveni esmentat preveu que aquest conveni será vigent des de
1'endemá de la seva signatura i fins el 31 d'agost de 2021. Aixi mateix, també disposa que a
partir de 1'any 2016 es podrá formalitzar una addenda anual en la qual es concretaran les
actuacions a desenvolupar i 1'aportació económica del Departament d'Ensenyament.

3. El Departament d'Ensenyament i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya consideren necessari seguir desenvolupant les tasques esmentades en el
Conveni per a 1'any 2016.

Per tot aixó, el Departament d'Ensenyament i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya formalitzen aquesta addenda amb el contingut i en els termes i
condicions que consten a les següents

CLAUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte de 1'addenda es concretar, per a 1'any 2016, les actuacions que desenvolupa AQU
Catalunya en relació amb els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditado
deis plans d'estudis deis ensenyaments artistics superiors, aixi com 1'aportació económica
del Departament d'Ensenyament per col-laborar en la seva realització.
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SEGONA. Actuacions i tinangament

Per a 1'any 2016, el Departament d'Ensenyament aportará a AQU Catalunya la quantitat de
43.000,00 euros (exempts d'I VA) a carree de la partida D/226003700/4210/0000 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2015 prorroga! per al 2016 per tal de
col-laborar en les actuacions descrites al quadre següent:

Activitat Nota Cost ( )
Veriflcació Cost de verificado del pía d'estudis 0,00

Modificació Cost de modificació del pía d'estudis 2.400,00

Seguiment
Inclou un seguiment anual per titol i centre, cost
anual del seguiment:

6.000,00

Acreditado
Inclou una visita per centre, cost anual de
1'acreditació:

18.850,00

Jornades/assessorament 0,00

Cost indirecte

450 hores del personal AQU. Inclou 1'adaptació i
realització de Guies i Metodologies adaptades
ais Ensenyaments Artistics Superiors.
Cost: 450 hores X 35  /hora= 15.750

15.750,00

Cost total de les activitats 43.000,00
Inclou tots els centres de titularitat pública i de titularitat privada que imparteixen

ensenyaments artístics superiors a Catalunya

El pagament de la quantitat esmentada es fará contra factura presentada per AQU
Catalunya abans de l'1 de desembre de 2016 i que será conformada per l'órgan competent
del Departament d'Ensenyament.

TERCERA. Vigencia

Aquesta addenda será vigent des del moment de la signatura, amb efectes des de l'1 de
generde 2016, i flns el 31 de desembre de 2016.

QUARTA. En tot alió no previst expressament en aquesta addenda, será d'aplicació el
contingut del conveni de col-laboració formalitzat el 30 de setembre de 2015.

En prova de conformitat, signen la present addenda, per duplicat, i a un sol efecte, en la data
i el lloc que consta a rencap^alament d'aquest document.

El presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Univqrsitari de Catalunya

Josep"J áteos

La secretaria general
Deoartament d'Ensenyament

del

Mar¡a~Jesús Mier i Albert


