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CONVENI ESPECIFIC DE COL-LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI I L'AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE
CATALUNYA

CODI: URV/INF/2014

PARTS

D'una part, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Vireili
(en endavant, URV) en virtut del seu nomenament peí Decret 65/2010, de 18 de
maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que representa aquesta institució
d'acord amb les competéncies que preveu 1'article 66 de 1'Estatut de la URV,
aprovat peí Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de
2003) i modifícat per 1'Acord GOV/23/2012, de 27 de mari; (DOGC 6100, de 2
d'abr¡l de 2012). La URV té el domicili al carrer de 1'Escorxador, s/n, codi postal
43003 de Tarragona, i el seu NIF es Q-9350003-A.

I de 1'altra, el Sr. Martí Casadesús Fa, director de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU Catalunya) en virtut de la
seva designado per la Resolució ECO/1 895/2013, de 10 de setembre (DOGC 6462,
de 18 de setembre de 2013). AQU Catalunya té el domicili a C. deis Vergós 36-42,
codi postal 0801 7 de Barcelona, i el seu NIF/CIF es Q0801199A.

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a
aquest acte.

ANTECEDENTS

1. La URV es una institució dedicada a la prestado del servei públic de 1'educació
superior i de la investigació, mitjani^ant la docencia, la recerca i 1'extensió
universitaria.

2- AQU Catalunya es una entitat pública que té per missió garantir la qualitat d<
1'educació superior, tot satisfent estándards europeus de qualitat i atenent 1'interés
que la societat té per una educació superior de qualitat.
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3. Tant la URV com AQU Catalunya estem d'acord a establir relacions de
col-laboració entre totes dues entitats.

Aixf, dones, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

1. La URV i AQU Catalunya volem col-laborar en ámbits d'interés comú establint
convenís específics.

2. AQU Catalunya té les atribucions legáis i la competencia técnica per emetre els
informes previs d'avaluació per a la verifícació d'ensenyaments oficiáis a Catalunya,
a 1'hora que es 1'organisme responsable del procés d'acreditació de les seves
titulacions. Per a 1'emissió deis preceptius informes en una i altra funció, AQU
Catalunya recull, entre altres fonts, 1'opinió de persones especialistes en els diferents
ambits de coneixement, les quals participen en accions d'assessorament en els
processos de verificació, seguiment, modificado i acreditado d'ensenyaments en
tots els seus cicles.

3. La URV disposa de professorat especialista en les diferents branques del
coneixement que poden aportar a AQU Catalunya el seu assessorament per a les
funcions descrites en el punt anterior. Per aquest motiu, AQU Catalunya sol-licita a
la URV la participació en aquest assessorament d'una persona de reconegut prestigi
en 1'ámbit de les Enginyeries i 1'Arquitectura.

4. La URV propasa a AQU Catalunya el Dr. Xavier Correig Blanchar, catedrátic de
Tecnología Electrónica, per a la realització d'un informe sobre les expectatives de
1'acreditació de les titulacions universitáries oficiáis així com els plans de millora
que se'n poden derivar, basant-se en la seva experiencia com a avaluador i
president de la Comissió Específica d'Avaluació d'Eng¡nyeria i Arquitectura.

5. AQU Catalunya ingressará a la URV la quantitat de 1.000 euros amb 1'objectiu
que aquesta retribueixi el Dr. Xavier Correig Blanchar la tasca de 1'emissió de
1'informe descrita en el punt anterior. L'ingrés es fará efectiu a] compte núm.
ES9620133074640210237400 de la URV, en el termini de 30 dies a partir de la
signatura d'aquest conveni.

6. El present conveni es vigent des que se signa i té una durada de dos mesos.

7. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a
1'altra amb un mes d'anticipació. En tots els casos s'han de fínalitzar totes les
tasques i compromisos que hi son previstos en el moment de la denuncia o
modificació del present conveni.

8. En supósit de litigi entre les parts, discrepancia o reclamació que resulti de
1'execució o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a
resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, es
competencia deis jutjats i tribunals de Tarragona.
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9. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació están protegits
per la legislado sobre protecció de dades de carácter personal. Les parts ens
comprometem a respectar la legislació sobre protecció de dades de carácter
personal en tot alió que sigui d'aplicació a la informació objecte d'aquest conveni.

I, en prova de conformitat, signem aquest conveni al lloc i a la data esmentats mes
aval!.

Tarragona, 27 de maig de 2014

El rector de la

Universitat Rovira i Virgili
El director

Qualitat d<
Catalunya;

Ol^k/FRSITAT
b^KAivlRau

(ECTOSAT

e 1'Agéncia per a la
Sistema Universitari de
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