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ADDENDA NUMERO 1 A L'ACORD MARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER
A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I L'ASSOCIACIÓ DE
CENTRES ADSCRITS A UNIVERSITATS PUBLIQUES DE CATALUNYA

CODI:ADD1/CAUP/2015

Barcelona, 10 de novembre de 2015

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, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representació d'AQU Catalunya i d'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'abrilde2014).

I d'una altra, la Dra. Sara Magallún, que actúa en la seva condició de presidenta de 1'Associació
de Centres Adscrits a les Universitats Publiques de Catalunya, en endavant CAUP, amb
domicili social a Manresa, avinguda Universitaria, 4-6, i amb CIF G66082322.

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

MANIFESTEN

1. L'Acord marc de col-laboració entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya i 1'Associació de Centres Adscrits a Universitats Publiques de Catalunya, signat el 4
de novembre de 2014, disposa al Pacte segon, lletra c), que un deis ámbits de col-laboració es
treballar per presentar AQU Catalunya com a facilitador de contractacions per a docents
acreditáis: borsa de treball.

2. Que AQU Catalunya es competent per a 1'emissió de les acreditacions de recerca i de
recerca avanzada i deis informes pertinents per a la contractació de professorat lector, segons
establert a les lletres e i f de 1'article 3.1 de la 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, respectivament.

3. Que les acreditacions i els informes esmentats son uns requisits previs a la selecció per la
contractació de determinades categories de professorat per part deis centres adscrits a les
universitats publiques de Catalunya.

4. Que les Resolucions que regulen aquests procediments preveuen una disposició que es
refereix a la protecció de dades de carácter personal i a la possible cessió de les mateixes tal
d agilitzar els processos selectius i de contractació del professorat, amb 1'objectiu de posar en
valor el paper deis centres adscrits a les universitats catalanes dins del sistema universitari
cátala.

5. Que AQU Catalunya i la CAUP están interessades en 1'establiment d'una addenda a 1'Acord
marc de col-laboració esmentat que es basa en els següents

PACTES

PRIMER. Objecte

1. Establir el procediment i les condicions de sol-licitud i cessió de dades de carácter personal
d'aquelles persones amb titulació de doctorat que, a través d'AQU Catalunya, hagin obtingut
les acreditacions de recerca, de recerca avanzada o els informes de professorat lector, que ho
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hagin obtingut durant els darrers cinc anys, en les árees de coneixement a les que estiguin
vinculados les titulacions impartides en els centres associats a la CAUP.

2. També es objecte de la cessió la difusió, entre docents i investigadors, de les places vacants
disponibles en els centres adscrits amb la finalitat de propiciar la contractació d'aquelles
persones que han obtingut les avaluacions favorables de 1'Agéncia.

SEGON. Procediment de sol-licitud de les dades

1. Per a cada curs académic, la CAUP presentará a AQU Catalunya el llistat de centres
associats i llur vinculado amb les diferents árees de coneixement descrites a les normes que
regulen les categories de personal docent i investigador universitari en relació amb les
acreditacions de recerca, recerca avanzada, per a la contractació de professorat catedrátic i
agregat, i informes favorable previs a la contractació de professorat lector.

2, La CAUP adjuntará un document de sol-licitud de comunicació de dades i el compromis
formal de compliment de la legislado vigent en termes de protecció de dades signat per part de
cada centre adscrit, redacta! en els termes que estableixi 1'Agéncia per al bon us de les dades
cedidos, degudament signat i segellat.

TERCER. Lliurament de les dades

AQU Catalunya trametrá directament ais centres adscrits que ho hagi sol-licitat els arxius amb
la informació referida a les persones acreditades de 1'área de coneixement demandada de les
persones sol-licitants que hagin obtingut les acreditacions i informes favorables durant els
darrers cinc anys des de la sol-licitud presentada i inclourá, com a minim:

Nom i cognoms
Área de coneixement

Tipus d'acreditació
Any de 1'acreditació

DNI/NIF
Correu electrónic
Teléfon móbil
Teléfon fix

QUART. Condicions de la cessió de dades

El centre adscrit que sol-liciti les dades signará el document de cessió de dades en qué es
comprometi al compliment de la normativa en materia de protecció de dades.

CINQUE. Període de vigencia

El període de vigencia d'aquesta Addenda comenyará el mateix dia de la signatura i será vigent
mentre ho sigui 1'Acord marc de col laboració o be quan es resolgui d'acord amb el pacte
següent.

SISE. Causes i formes de resolucló.

Aquesta Addenda marc s'extingirá per una de les causes segQents:

a. Peí compliment del seu objecte.
b. Mitjanyant un preavís per escrit trames a 1'altra part en un termini minim d'un mes. La part
que vulgui donar per rescindit 1'acord es compromet a acabar les accions que s'hi estableixin i
que hi hagi en funcionament.
c. Per circumstáncies que fessin impossible o innecessária la realització de les actuacions
objecte d'aquesta Addenda.
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d. Per 1'incompliment greu de les obligacions establertes a 1'Addenda.

En prova de conformitat, signen la present Addenda, per duplicat, i a un sol efecte, en la data i
el lloc que consta a l'encap?alament.
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