
ACORD MARC DE COL-LABORACIO ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I EL COL-LEGI OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE
CATALUNYA

CODI: AQU/PROF/AM/NÚM.3/2015

Barcelona, 21 de setembre de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Martí Casadesús Fa, director de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per la Resolució
ECO/1895/2013, de 10 de setembre, (DOGC núm. 6462, de 18 de setembre de 2013, actuant en
nom ¡ representado d'AQU Catalunya, segons les atribucions que li confereix 1'article 11 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
d'abrilde2014).

I d'una altra, el senyor Josep Vilajoana Celaya, degá, nomenat per sufragi, actuant en nom i
representació del Col-legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en endavant COPC, segons les
atribucions que 1¡ confereixen els Estatuts i per acord de Junta de Govern de data 29 de juny de
2015.

/

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

EXPOSEN

1. Que I Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es el principal instrument
per a la promoció i 1'avaluació de la qualitat al sistema universitari cátala. AQU Catalunya té com
a objectiu 1'avaluació, 1'acreditació i la certificado de la qualitat en 1'ámbit de les universitats i deis
centres d'ensenyament superior de Catalunya.

2. Que el COPC, d'acord amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 1'exercici de
professions titulades i deis col-legis professionals, entre d'altres flnalitats, vetlla peí bon exercici
de la respectiva professió i de col-laborar activament amb 1'Administració en representado i
defensa deis interessos deis professionals, entre d'altres funcions.

3. Que les activitats d'avaluació, certificado i acreditado de la qualitat de 1'educació superior que
desenvolupa AQU Catalunya compten amb la participació de professionals de diversos ámbits
per tal d'aportar la seva visió experta de 1'exercici de la seva professió i oferir la visió mes amplia
possible per a la millora continua tant de les titulacions universitáries com del sistema universitari
de Catalunya.

4. Que el COPC i AQU Catalunya teñen interés comú en establir un acord marc de col-laboració
amb els professionals del COPC en base ais següents



ACORDS

PRIMER.- OBJECTE

L'objecte de 1'acord marc de col-laboració entre el COPO i AQU Catalunya es la contribució
d'ambdues entitats per a la millora de 1'educació superior, d'acord amb els ámbits respectius
d'expertesa i coneixement que teñen.

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

Promoure 1'intercanvi d'informació entre ambdues entitats en materia d'educació superior
del respectiu ámbit competencial i de coneixement de les parts.
Establir el sistema de provisió de professionals del COPC com un deis mecanismes per
formar part de la borsa d'experts d'AQU Catalunya per poder participar en les activitats
d'avaluaci6, certificació i acreditado de 1'Agéncia i aportar la seva visió experta en el seu
ámbit professional.

Cooperar en el desenvolupament d'estudis i 1'elaboració dlnformes sobre el
desenvolupament i millora continua de les titulacions relacionades amb el COPC.
Explorar les oportunitats per a la participació conjunta en projectes internacionals.

SEGON.- DESENVOLUPAMENT DE L'ACORD MARC

LAcord marc de col-laboració s'instrumentalitzará mitjan;ant la signatura de convenís especffics
entre el COPC i AQU Catalunya en els que es concretaran els termes de la col-laboració en
1'ámbit temátic determinat.

TERCER. Publicitat de 1'Acord marc

A mes a mes de la publicado d'aquest Acord marc de col'laboració a la página web d'AQU
Catalunya, ambdues parts es comprometen a donar-ne difusió a 1'ámbit académic i professional
per tal que sigui conegut per totes les persones interessades en participar en les activitats de
1'Agéncia.

^ QUART. Tractament i protecció de dades de carácter personal en relació amb les activitats
objecte del conveni

En 1'execució d'aquest Acord marc i deis convenis especlfics que se'n derivin s'aplicará la
normativa relativa a la protecció de dades de carácter personal.

CINQUE. Comissió de seguiment de 1'Acord marc

Per al seguiment i desenvolupament d'aquest Acord marc es constitueix la Comissió de
seguiment composta per membres d'ambdues institucions. Com a mínim, la Comissió estará
formada per una persona de cada part signant del conveni, designada per cada part.

Entre altres funcions, la Comissió de seguiment es reunirá a fi de verificar i comprovar el resultat
de les obligacions contretes, establirá les directrius i instruccions que consideri oportunes,
interpretará els dubtes que puguin sorgir del desenvolupament tant d'aquest Acord marc com
deis convenís específics que es vagin signant.



SISE. Vigencia de 1'Acord marc

L'Acord marc de col laboració té una vigencia inicial de dos anys, transcorreguts els quals es
considerará prorrogat tácitament per periodes anuals.

SETE. Resolució de controvérsies

Totes les qüestions i les divergéncies que puguin sorgir entre les parts per rao de la interpretació,
1'aplicació o 1'execució d'aquest conveni serán resoltes, en primer lloc, en el si de la Comissió de
seguiment, o be, per amigable resolució.

VUITE. Resolució de 1'acord

El present Acord marc de col-laboració quedará resolt per les següents causes:

a. Mutu acord entre les parts.

b. Incompliment deis pactes del present conveni.

c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment del conveni.

I com a prova de conformitat signen les parts el present conveni per duplicat en el lloc i data al
principi indicáis.

Peí Col-legi Oficial de Psicología
de Catalunya

Sr. Josep Vilajoana Celaya

Per 1'Agéncia pe¡ a la Qualitat
del Sistema Un^ersitari
de Catalunya

Sr adesús Fa


