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ADDENDAAL CONVENI ESPECIFIC DE COL-LABORACIÓ ENTRE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA I 1'Agéncia de la Qualitat Universitaria (AQU)

a^£^^'^^"'°"
Girona, 28 de febrer de 2014

REUNITS

D'una part, la Universitat de Girona (UdG) representada peí doctor Sergi Bonet i
Marull, Rector Magnific, que actúa en nom i representado d'aquesta Universitat, en
virtut del Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516 de 5 de desembre
de 2013), de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb
el que s'estableix ais articles 93 i 97 deis Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats
per acord GOV/94/201 I de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 201 1), amb
domicili ais efectes d'aquest contráete a la Pl. St. Doménec 3, 17071 Girona.

I de 1'altra, el Dr. Joan Josep Moreso Mateos, Excm. President de I Agencia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que actúa en 1'exercici de les
funcions que té atribuides al Decret 93/2003, d I d abril, peí qual s aproven els Estatuts
de I 'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en nom
i representado d'aquesta entitat, com acredita amb la documentado adjunta (annex 1)

EXPOSEN

Que la Universitat de Girona, mitjani;ant el Departament de Psicología de la
Universitat de Girona, va signar un conveni específic de col-laboració amb I AQU, en
data 3 de maig per gestionar el programa de la Unió Europea "TEMPUS amb el nom
"QUAEM - Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldava'
(QUAEM -530537-TEMPUS-1 -201 2-1 -DE-TEMPUS-SMGR).

Que en el desenvolupament d'aquesta col-laboració s han modificat alguns deis
aspectes iniciáis, i, per tant, acorden les següents

(í
CLAUSULES

Primera

L'objectiu d'aquesta addenda es modificar la destinado i el pressupost deis viatges
regulats en el conveni de col*laboració esmentat anteriorment (clausules sisena, setena
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i annex II). Aquesta addenda ha estat autoritzada per 1'agéncia finansadora "Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency" (officer Guilla Moro).

Segona

L'import de la contraprestació será de 5.483'65 Euros mes IVA en comptes deis
6.108,00, iniciáis. D'aquests 2580,00 serán per staff, 1651,65 per viatges i 1.252 per
dietes.

Aquest import correspondrá a les despeses elegibles que es desglossen a 1'Annex II.

L import que es pagará en concepte de viatges será el que es justifiqui a les factures
presentades, que no podrá superar en cap cas 1'import que s'estableix a 1'annex II.

Tercera

Tota la resta de condicions no contemplades en aquest document es regirán per les
clausules corresponents del conven! inicial.

Quarta

Aquesta addenda entrará en vigor a la data de la seva signatura i finalitzará quan s'acabi el
projecte.

I en prova de conformitat signen aquest contráete, per duplicat, en el lloc i la data
esmentatsa I encap^álament.

Pet~ la Univei/sitít/de Girona

'--i'. -....;

Ün:v-;rs,it3t
da Girona
Reccor-ai:
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ANNEX II. PRESSUPOST

DESPESES DE PERSONAL

WORK
PACKAGE

Tvpe

DEV
DEV

Deliverable Partner Couiitry
Ref.   Ref.   code

Short name
nfthe

organisation

Categoría 2

Dies laboráis

1.2.
1.3.

ES
ES

UdG
UdG

Salari per día ( )

258
258

Tasques desenvolupades

1.2.

1.3.
Develop and conduct trainings for QA offícers and acad. staff; train the trainers
Establish QA peer-networks

El Sr. Josep Grifoll Sauri de 1'AQU fará les següents tasques:

Tasca 1.2 del paquet de treball I: desenvolupará i realitzará tres trainings
relacionáis amb el tema Quality Assurance (QA) destinats a QA officers,
academia staff i trainiers de les universitats moldaves.

Tasca 1.3 del paquet de treball I. Ajudar a establir el QA per-network. Fer
recomanacions i propasar activitats per ajudar les universitats moldaves per
crear aquesta xarxa.

Despeses de personal = (8+2) x 258 = 2580,00 Euro, (10 dies laboráis, categoria 2).

DESPESES DE VIATGES

Part de les tasques que dura a terme el Sr. Josep Grifoll Saurí es faran a Moldavia, a
Chisinau i també a Girona. Les despeses de viatge i dictes serán les següents:

DEV 1.2. ES UdG MD PCU Training in Moldova

1651,65 Euro per 2 viatges a Chisinau/Moldávia (1451,65 Euro) i 200 euros peí viatge a
Girona.

1252 Euro per dictes (2 x 576,00 Euro (4 dies cada viatge a Chisinau) i 100 euros per
1'estada a Girona. Els viatges els realitzará el Sr. Josep Grifoll Saurí.

lerviatge:6-9/05/2013
2onviatge:08/2013
3rviatge: 10/2013
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