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CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA EN EL
PROCES D'INTEGRACIO DE L'OBTENCIÓ DE SEGELLS DE QUALITAT TEMÁTICS
DURANT L'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS OFICIALS

Barcelona, 24 dejuliol de 2015

D'una part, elsenyor 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 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que 1¡ confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de
10d'abrilde2014). - . . ^ .,----..-....--,

Per 1'altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, 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'universitats
de Catalunya i 1'article 64 deis Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats peí Decret
201/2003, de 26 d'agost.

^1

EXPOSEN

Que correspon a 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 1'avaluació
deis ensenyaments conduents a 1'obtenció deis títols oficiáis i propis que imparteixen les
universitats i els centres docents d'ensenyament superior, d'acord amb 1'article 140.2.a) de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

Que 1'avaluació esmentada es realitza d'acord amb el que estableix el Marc per a la
Verificado, Seguiment, la Modificado i 1'Acreditació de Titulacions Oficiáis, aprovat per AQU
Catalunya. Aquest marc culmina amb 1'acreditació de la titulació universitaria oficial segons
els termes establerts en la Guia per a 1'acreditació de les titulacions oficiáis de grau i master
d'AQU Catalunya.

Que, d altra banda, a Europa hi ha un corrent que aposta per obrir una vía semblant d'abast
continental. Aquesta opció es desenvolupa per mitjá deis anomenats labels o segells
temátics, que preconfiguren fonamentalment, i únicament, dos aspectes en un determinat
ensenyament universitari que son els objectius de formació minims, en primer lloc; i quins
son els elementa básics requerits per facilitar 1'assoliment deis objectius de formacio, en
segon lloc.

Que 1'Agéncia ha aprovat un Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte deis
segells temátics de qualitat segons el qual els processos d'obtenció deis labels s'integren en
el procés d'acreditaci6 regular conduit perAQU Catalunya.

Que aquesta integrado es realitza per mitja de convenis amb agencies internacionals que
alarguen certificats de label i, en conseqüéncia, s'han de desenvolupar preferentment en
anglés. En aquest cas, AQU Catalunya ha signat un Acord específic de col-laboració amb
ASIIN, el 4 de setembre de 2014, per a la inclusió en els processos regulars d'AQU
Catalunya de 1'avaluació adreyada a 1'obtenció d'un segell temátic.

Que d acord amb el Marc esmentat, els costos addicionals associats a 1'obtenció del label
aniran a carree de la universitat sol-licitant.

Que 1'Escola Politécnica Superior de la Universitat de Lleida ha sol-licitat que amb el procés
d acreditació de les titulacions universitáries oficiáis que es concreten al punt primer



d'aquest conveni també es realitzi el procés per a 1'avaluació deis segells temátics EUR-
ACE i EURO-INF, que será avaluat per ASIIN, d'acord amb els termes d'aquest conveni.

Que 1'article 140.2.q) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix
que correspon a 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el
desenvolupament de les tasques que li siguin encarregades peí departament competent en
materia d'universitats i per les universitats, mitjangant conveni.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectiu

Aquest conveni té 1'objectiu següent:

1. Integrar en el procés d'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis d'AQU
Catalunya, que s'enumeren a continuació, el procés tfavaluació per a 1'obtenció deis
segells temátics (labels) següents, que s'imparteixen a 1'Escola Politécnica Superior
de la Universitat de Lleida:

a. Acreditació d'AQU Catalunya i segell temátic EUR-ACE per part d'ASIIN:
i. Grau en Enginyeria Mecánica
ii. Grau en Enginyeria Electrónica Industrial i Automática
iii. Máster en Enginyeria Industrial

b. Acreditació d'AQU Catalunya i segell temátic EURO-INF per part d'ASIIN:
i. Grau en Enginyeria Informática
ii. Másteren Enginyeria Informática
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Segon. Abast de la col-laborado en el procés d'integració de 1'acreditació de les
titulacions i 1'avaluació per a 1'obtenció deis segells temátics

La col-laboració entre AQU Catalunya i la Universitat de Lleida consisteix en el següent:

1. AQU Catalunya es compromet a realitzar les accions següents:
a. Coordinar i organitzar el procés integral d'acreditació de les titulacions

universitáries oficiáis i el procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats
a 1'acord primer d'aquest conveni, incloent la gestió de tots els experts i
avaluadors nomenats.

b. Ser 1'interlocutor amb ASIIN per tal que el procés per a 1'obtenció deis segells
temátics esmentats encaixi amb el procés d'acreditac¡6 de les titulacions
universitáries oficiáis citades.

c. Realitzar els pagaments deis servéis d'ASIIN que son els següents:
i. Cost de 1'avaluació deis segells temátics de 1'acord primer punt primer,

que son:
1. Segell temátic EUR-ACE: 11.420 euros + 7% IVA = 12.219.4

euros.

2. Segell temátic EURO-INF: 8.270 euros + 7% IVA = 8.848.9
euros.

ii. Cost deis viatges, allotjament i manutenció deis avaluadors nomenats
per ASIIN. La despesa s'abonará a AQU Catalunya al mes de novembre
de 2015, una vegada es conegui 1'import exacte de la despesa
efectuada.



1. Cost mitja previst per avaluador d'ASIIN: 850 euros. Nombre de
persones previstes: 7.

La Universitat de Lleida es compromet a realitzar les accions següents:
a. Donar suport al procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries

oficiáis i el procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats a 1'acord
primer d'aquest conveni, tal com estableixen les guies d'acreditació d'AQU
Catalunya i d'ASIIN per a 1'obtenció deis esmentats labels.

b. Contribuir, en part, a les despeses del procés integral, que son les referents al
procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats, d'acord amb el que
s'exposa en aquest conveni.

c. Intercanvi d'experiéncies amb AQU Catalunya en aquest procés integrat.
d. Realitear el pagament a ASIIN del cost d'emissió deis segells temátics per cada

titulació avaluada positivament.

Tercer. Pressupost i finangament.

Ates que AQU Catalunya coordina i organitza el procés integrat d'acreditació de les
titulacions universitáries oficiáis i del procés per a 1'obtenció deis segells temátics esmentats
en 1'acord primer d'aquest conveni, la Universitat de Lleida transferirá a AQU Catalunya, en
compensació de les despeses incorregudes per AQU Catalunya, que inclouen el pagament
deis costos exposats en 1'acord segon (avaluació deis segells temátics i despeses de viatges
deis avaluadors d'ASIIN). La Universitat de Lleida fará un primer pagament de 21.068,3
euros al compte corrent d'AQU Catalunya núm. ES48 2100 5000 5102 0003 0583 abans del
31 de setembre de 2015. Una vegada finalitzada la visita d'acreditació, la Universitat de
Lleida fará un segon pagament al mateix compte corrent d'AQU Catalunya peí concepte de
despeses de viatges deis avaluadors d'ASIIN. Les despeses per 1'emissió deis segells les
abonará directament la Universitat de Lleida a ASIIN.

Aquest cost se satisfá en estricta compensado de les despeses incorregudes per AQU
Catalunya en la gestió del procés integral d'acreditació i d'avaluació deis segells temátics
fruit de 1'agrupació de les entitats, per assolir els objectius d'aquest procés integral com un
projecte comú, i en estricta restitució de 1'equilibri de les quotes assignades per la
consecució d'aquest Conveni.
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Quart. Calendan

El procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis i el procés per a
1'obtenció deis segells temátics esmentats a 1'acord primer d'aquest conveni tindrá lloc
durant la primera setmana de novembre de 2015.

Cinqué. Tractament de les dades de carácter personal

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que disposa
la Llei orgánica de protecció de dades de carácter personal.

Sisé. Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i s'extingirá quan AQU
Catalunya hagi finalitzat el procés integral d'acreditació de les titulacions universitáries
oficiáis i del procés per a 1'obtenció deis segells temátics, previsiblement el mes de maig de
2016.



Seté. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
duplica! 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 de Lleida

Rector


