ACTA DEL CONSELL DE GOVERN N.11
Lloc: reunió a distància
Data d’inici: 1 de juliol de 2020
Data d’acabament: 9 de juliol de 2020 a les 17:30

Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Joan Elias García (rector de la Universitat de Barcelona)
Margarita Arboix (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
Josep Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
Álvaro Mellado Cerezo (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
Dana Sánchez Oussedik (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
Antonio Madrid (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
Victòria Girona Brumós (directora general d'Universitats)
Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca)
Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
Maria Giné Soca (secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Convidats
29. Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca
30. Anna Prades Nebot, cap de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de Coneixement d’AQU
Catalunya
31. David Gassiot Andreu, cap de l’Àrea d’Informàtica d’AQU Catalunya
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Excusen l’absència
1.
2.
3.
4.

Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de
Catalunya)
Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
El president dona la benvinguda a tots els membres a la reunió a distància del Consell de
Govern d’AQU Catalunya número 11.
En especial, dona la benvinguda al Sr. Álvaro Mellado Cerezo, estudiant de la Universitat
Politècnica de Catalunya, i a la Sra. Dana Sánchez, estudiant de Matemàtiques a la
Universitat de Barcelona elegits pel Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes
que s’incorporen en aquesta reunió.
El president agraeix la participació del Sr. Pau Parals i del Sr. Samuel Urbano com a
membres sortints del CEUCAT al Consell de Govern d’AQU Catalunya, i els desitja molts
èxits en aquesta nova etapa que ara inicien.
El president d’AQU Catalunya informa que a la reunió per videoconferència en la
presentació dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral i del portal EUC, ha convidat el
secretari per a Universitats i Recerca, el Dr. Francesc Xavier Grau, la cap
d’Internacionalització i Generació de Coneixement d’AQU Catalunya, la Dra. Anna
Prades, i el cap de l’Àrea d’Informàtica d’AQU Catalunya, el Sr. David Gassiot,
responsables dels projectes que s’hi presentaran.
A continuació, el president explica el funcionament de la reunió a distància del Consell
de Govern, que consisteix en un arxiu que es pot compartir i editar a la vegada per tots
els membres que hi tenen accés, així com una reunió per videoconferència el darrer dia
de la reunió.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El president presenta i sotmet a l’aprovació l’acta del Consell de Govern N.10, de 9
d’abril de de 2020.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.
S’aprova l’acta per unanimitat.
Acord: ACG202101
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2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president informa del següent:
▪

Nova seu al Carrer d’Enric Granados, 33: informa que el 14 i 15 de juliol de 2020
està previst el trasllat de les oficines a la nova seu. I, en cas que sigui possible, a la
tardor s’iniciarà el procés de reincorporació progressiva del personal seguint les
indicacions de la Generalitat de Catalunya. A part de l’adequació de les plantes
d’oficina, a finals de la tardor es preveu que finalitzi l’adequació de la planta
soterrani per poder disposar d’una sala de reunions gran. Finalment, informa que
AQU comparteix edifici amb l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, però com que
l’Agència té arrendada la part majoritària de l’edifici li correspon la gestió dels
serveis generals de l’edifici així com la iniciativa de la coordinació empresarial.
Aquesta és una activitat nova per a l’Agència, i que amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2 pren especial rellevància, per assegurar que es mantenen les mesures
de seguretat i d’higiene a l’edifici.

▪

Efectes amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2: el president informa que totes
les activitats d’AQU Catalunya funcionen amb normalitat, gràcies al fet que
l’Agència estava preparada per teletreballar. Els únics canvis són les visites
externes, jornades i reunions que s’estan organitzant en la modalitat virtual. S’ha
finalitzat la suspensió dels terminis administratius i, per tant, s’han activat fins el
2 de juny els terminis de la presentació de sol·licituds a la 1a convocatòria
d’emissió d’informes de professorat lector, la presentació de recursos d’alçada
dels actes administratius d’AQU Catalunya, la contractació de béns i serveis, com
ara l’Observatori del Talent a Catalunya i la presentació i aprovació dels comptes
de l’exercici 2019: Tancament, Memòria econòmica, i Inventari.

▪

Observatori del Talent de Catalunya: AQU Catalunya està licitant el concurs per a
la construcció de l’Observatori del Talent a Catalunya, per desenvolupar-lo durant
el 2020 i presentar-lo el 2021. L’Observatori consisteix en una aplicació web que
permet conèixer les competències demandades pel mercat laboral mitjançant
l’anàlisi a temps real de les ofertes de treball publicades a internet. Aquesta
informació és d’interès per als usuaris, orientadors laborals, responsables de les
titulacions, responsables de l’Administració i societat en general.

▪

Enquesta als ocupadors 2020-2022: L'objectiu d'aquest projecte és proporcionar
al sistema universitari informació que li permeti valorar si cal ajustar l'oferta
formativa a les necessitats del mercat laboral, mitjançant una enquesta que recull
l'opinió del col·lectiu ocupador. La Fundació bancària la Caixa ha comunicat la
dificultat per mantenir el finançament d’aquest projecte, atès que s’emmarca dins
un conveni entre la Fundació i la Generalitat de Catalunya que sembla que no es
reeditarà. AQU Catalunya haurà d’explorar diverses opcions de cerca de
finançament per intentar donar continuïtat a aquest projecte.
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El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú en fa cap.

3. Informe del director d’AQU Catalunya i president de la Comissió
d’Avaluació Institucional i de Programes
El director d’AQU Catalunya informa del següent:
▪

Acords de la Comissió d’Avaluació Institucional i de programes (CAIP). Des de la
darrera reunió del Consell de Govern, la CAIP s’ha reunit dos cops per aprovar els
documents següents per adaptar l’activitat de l’Agència a la situació de pandèmia:
les consideracions d’AQU Catalunya davant la declaració de l’estat d’alarma en
l’àmbit de l’activitat docent en educació superior; el Protocol d'actuació
excepcional en els processos d'avaluació de la qualitat en institucions i programes
degut als efectes del coronavirus SARS-COV-2; el Protocol d'actuació en el Marc
VSMA degut als efectes del coronavirus SARS-COV-2; i el document Orientacions
per l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària
i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació. També ha aprovat
les Condicions per al reconeixement de l'acreditació de programes
interuniversitaris internacionals, que recull les condicions per les quals AQU
Catalunya reconeix l'avaluació d'un programa interuniversitari realitzada per una
altra agència inscrita al registre d'Agències d'EQAR, sempre que segueixi
l’”European Approach”.

▪

Avaluació dels trams de transferència/recerca de la CNEAI. L'ANECA-CNEAI va
reformular l'avaluació del tram de transferència pel tram de transferència del
coneixement i innovació (projecte-pilot) i AQU Catalunya creu que ha de
reconèixer aquest tram com fa amb els trams de recerca. Per aquest motiu s’ha
demanat l’opinió jurídica de l’Assessoria Jurídica de la Secretaria d’Universitats i
Recerca, que ha conclòs que “AQU Catalunya és la responsable final d’avaluar i
d’aprovar els criteris d’avaluació de la recerca per a l’obtenció de les retribucions
addicionals del PDI tant funcionari com contractat, i també de garantir que aquest
procediment es desenvolupi sense distinció entre col·lectius”. Consegüentment,
AQU Catalunya iniciarà el procés per reconèixer aquests trams i alhora iniciarà
grups de treball per poder establir els criteris d’avaluació dels trams de
transferència i innovació del personal contractat.

▪

Relacions institucionals amb ANECA. La nova direcció d’ANECA ha contactat amb
totes les universitats de l’estat espanyol diferents cops per posar a la seva
disposició els serveis que ofereix. Algunes agències estatals, entre d’elles AQU
Catalunya, han comunicat a ANECA l’estranyesa que aquests comunicats han
pogut produir a les universitats i les possibles disfuncions que aquest
funcionament podria ocasionar atès que molts processos d’avaluació es fan de
manera integrada (per exemple acreditació amb obtenció de labels); més enllà
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d’un clar problema competencial. S’està a l’espera de resposta oficial per part
d’ANECA. D’altra banda, diferents agències han demanat el reconeixement dels
sexennis avaluats del personal contractat per part d'ANECA-CNEAI. També des de
la Direcció General d’Universitats s’ha fet aquesta demanda, però fins ara no hi ha
una resposta positiva al respecte.
▪

Resultats de l’enquesta de satisfacció que es fa a les persones que s’han graduat
recentment el 2019. AQU Catalunya ha publicat els resultats globals obtinguts en
la passada edició de l’enquesta. L’any 2019 s’ha dut a terme la 5ena edició de
l’Enquesta de Satisfacció que es fa a les persones que s’han graduat recentment i
la 2a edició de l’estudi de la satisfacció de l’alumnat titulat de màster. Aquest
l’estudi porta com a novetat haver ampliat la població d’anàlisi fins a un total de
39 centres adscrits (dels 50 existents), i ha integrat les persones amb títol
d’Ensenyaments Artístics Superiors, amb un total de 10 centres que se sumen als
graduats i graduades de les 12 universitats del sistema universitari català (SUC). La
valoració global és de 7,4 sobre 10 amb els graus universitaris i 6,9 sobre 10 amb
els màsters de les persones que s’han titulat recentment. Està previst carregar els
resultats a l’EUC Dades al mes de setembre de 2020.

▪

Modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Davant la possibilitat que es
modifiqués el RD 1393/2007, AQU Catalunya va preparar i va fer arribar al
Ministeri d’Universitats les al·legacions al document en relació amb diferents
qüestions que plantejava l’esborrany de modificació.

▪

Acreditació d’AQU Catalunya segons la World Federation for Medical Education.
AQU Catalunya ha estat considerada “eligible for the WFME Recognition of
Accreditation Programme”. Durant el 2021 tindrà lloc la participació de l’equip
d’assessors i experts de la WFME en dues visites d’acreditació del grau de
Medicina a dues universitats catalanes, que supervisaran que AQU Catalunya
aplica Estàndards fixats per la WFME. La validesa d’aquesta acreditació és de 10
anys.

▪

Proposal for an INQAAHE permanent secretariat. A mitjan de juny AQU Catalunya
va presentar a la INQAAHE la seva candidatura per obtenir la posició permanent
del secretariat de la Xarxa Internacional d’Agències de la Qualitat a Barcelona.

El president obre un torn d’intervencions.
La Dra. Esther Giménez-Salinas proposa fer un estudi comparatiu de satisfacció entre
les universitats i alguns estudis de grau o màster en temps de coronavirus. El director
d’AQU Catalunya creu que és una proposta molt interessant, però malauradament
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AQU disposa de pocs recursos per afrontar la realització d’aquest estudi. Tanmateix,
pren nota de la proposta en cas que fos viable dur-ho a terme.
4. Presentació i aprovació, si escau, del Tancament econòmic, de la Memòria
econòmica, i l’Inventari i presentació dels resultats de l’auditoria de comptes del
2019
El director d’AQU Catalunya explica que el 2019 ha estat el primer exercici en el qual
s’ha aplicat el Nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de
Catalunya, cosa que ha comportat un canvi complet en la gestió econòmica de
l’Agència i implica que els comptes anuals no es puguin comparar amb l’exercici
anterior. Així mateix, AQU Catalunya ha participat en el pla pilot impulsat per la
Generalitat de Catalunya per a la implantació de l’aplicació comptable corporativa
PANGEA (que ha substituït el Kit SAP 3/7), la qual cosa també ha suposat un altre canvi
en la gestió econòmica de l’Agència.
Pel que fa al Pressupost de 2019, el director explica que el pressupost inicial de
l’exercici va ser el pressupost prorrogat de 2017. D’acord amb el seguiment de les
necessitats pressupostàries d’AQU Catalunya a març de 2019, es va sol·licitar un
increment en 668.000€ a la Direcció General d’Universitats, la qual va facilitar
l’increment de les transferències corrents en l’import sol·licitat per fer front a les
activitats de l’Agència.
AQU Catalunya va executar 4.634.741,82€ com a ingressos i 3.927.900,13€ com a
despeses. La principal desviació s’ha produït per la no realització d’1/3 de les
avaluacions previstes inicialment a la Planificació d’Activitats 2019 (153 planificades i
101 realitzades).
En relació amb la Memòria Econòmica, el director explica que el document s’ha
elaborat seguint la plantilla automàtica preparada a l’aplicació PANGEA, i que
l’exercici pressupostari 2019 es tanca amb equilibri amb un resultat positiu de
78.250,96€, un cop descomptats els romanents finalistes, i la dotació per assumir el
retorn del 60% de la paga extraordinària del personal d’AQU Catalunya de 2013, unes
indemnitzacions de contractes temporals i la despesa compromesa com a romanent
no reintegrable per a la contractació de la pàgina web. Totes aquestes despeses
s’executaran durant el 2020.
El director presenta l’inventari de l’immobilitzat material, intangible i la depreciació
de l’immobilitzat per a l’exercici de 2019.
El director explica que els comptes han estat auditats el 2019 per l’empresa
independent PLETA AUDITORES, SLP sense cap advertiment. D’acord amb els auditors
independents: “En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’entitat
a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu i de l’estat de
liquidació del pressupost corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, de
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conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que
s’identifica a la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris
comptables i pressupostaris continguts en el mateix”.
Finalment, i com a aclariment que es proposa incloure a la Memòria Econòmica 2019
“Es fa notar que l'ampliació de les transferències autoritzades mitjançant la resolució
del secretari d’Universitats i Recerca per import de 668.000,00€ de l’exercici 2019,
estaven destinades a finançar despeses de funcionament. No obstant això, atès
l'imperatiu legal d'adaptar la pàgina web, el Reial Decret 1112/2018, que dona
resposta al marc legal sobre accessibilitat web i aplicacions mòbils que recull la
Directiva (UE) 2016/2102; així com la necessitat de generar un nou web per al web
EUC, ja que ja feia dos anys que havia finalitzat el seu manteniment tecnològic per
part de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va considerar l'import
de 549.850,00€ com a transferències corrents per finançar la despesa derivada de
l'augment d’activitat per tal de garantir un adequat funcionament en els processos de
verificació i acreditació de les titulacions i l'import de 118.150,00€ per a transferències
de capital per finançar inversions”.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
El president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona pregunta si
l’aclariment és per als membres del Consell de Govern o un aclariment que es vol fer
constar en la memòria econòmica de 2019. En aquest segon cas, pregunta si és
possible fer el canvi si els comptes ja han estat auditats.
La secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern respon que, d’acord amb
l’empresa auditora, es presenta aquest aclariment al Consell de Govern per tal que
s’inclogui amb l’aprovació del tancament dels comptes anuals de 2019. Després de
comunicar a l’empresa auditora aquest fet, ella emetrà un certificat indicant que
aquest aclariment no modifica el resultat de l’informe d’auditoria. Aquests documents
s’adjuntaran al tancament dels comptes anuals i a l’informe d’auditoria com un únic
document.
S’aprova el tancament econòmic, la Memòria econòmica, i l’Inventari de l’exercici
2019.
Acord: ACG202102

5. Presentació i aprovació, si escau, de l’avantprojecte de Planificació d’activitats i de
Pressupost per a 2021
El director d’AQU Catalunya presenta la proposta d’avantprojecte de Planificació
d’Activitats per a 2021, l’any en el qual AQU Catalunya commemorarà el seu 25è
aniversari.
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El director explica les activitats previstes en cadascun dels eixos en els quals
s’estructuren. Globalment, el nivell d’activitat s’incrementa en l’àmbit de l’acreditació
de titulacions universitàries (un 43% en l’organització de visites externes institucionals
i de programes), i es manté alta en la resta d’eixos estratègics pels recursos que
disposa l’Agència, per la qual cosa caldrà incorporar personal per poder equilibrar la
càrrega de treball amb els recursos disponibles.
Com a objectius comuns de qualitat per a 2021 es fixen els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Acreditar AQU Catalunya segons els estàndards de la World Federation for
Medical Education.
Realitzar l’anàlisi funcional i iniciar el desenvolupament d’una plataforma per
a la gestió dels processos d’avaluació de les titulacions universitàries.
Aprovar els criteris i el procediment per a la convocatòria d’avaluació dels
mèrits de transferència del coneixement i innovació del professorat català.
Mantenir actualitzat el portal EUC privat i difondre’n l’ús, per donar suport als
processos d’anàlisi i avaluació de les titulacions.
Reforçar el compliment dels requeriments d'accessibilitat dels llocs webs dels
organismes del sector públic.

Pel que fa a l’avantprojecte de pressupost per a 2021, el director d’AQU Catalunya
explica que aquest s’ha elaborat sense que s’hagi publicat encara l’Ordre
corresponent per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 2021, per tant la seva aprovació ha de quedar
condicionada al que estableixi la normativa pertinent.
Pel que fa als ingressos, s’ha previst la mateixa aportació de la Generalitat de
Catalunya que l’any 2020, tant pel que fa a transferències corrents com a inversions
reals. Com a ingressos s’ha incorporat aquest any, també, els ingressos provinents de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes com a compensació de la part proporcional dels
serveis generals i manteniment de l’edifici del Carrer d’Enric Granados, 33, assumits
per AQU Catalunya.
Pel que fa a les despeses, AQU Catalunya ha inclòs l’increment vegetatiu dels triennis
vençuts del seu personal l’any 2021 i, també, un increment aproximat en un 3,7% per
a les retribucions a avaluadors, experts i col·laboradors, corresponent a l’Índex de
Preus al Consum del període de gener de 2017 al desembre de 2019, atès que fa 3
anys que aquestes retribucions no s’incrementen. No s’han inclòs els increments
salarials que la Generalitat de Catalunya pugui fixar per al personal del sector públic
per a 2021. En el cas que existissin i AQU Catalunya no disposés de crèdits s’hauria
d’incrementar en el mateix import els ingressos del pressupost.
Aquesta proposta d’avantprojecte de pressupost dona resposta a les activitats que es
recullen a l’avantprojecte de Pla d’Activitats de 2021, sempre que es mantingui la
plantilla que des de fa diversos anys s’està necessitant i d’acord amb els procediments
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corresponents. Concretament, se sol·licitarà la contractació de 10 persones més, 8 de
manera estructural (interinatge fins a la provisió definitiva) i 2 de forma temporal.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú el demana.
S’aprova per unanimitat l’avantprojecte de Planificació d’Activitats i de Pressupost per
a 2021.
Acords: ACG202103 i ACG202104
6. Presentació i aprovació, si escau, de la Planificació de visites externes a centres que
imparteixen titulacions universitàries oficials per a 2021
El director d’AQU Catalunya explica que durant el 2021 s’organitzaran visites externes
per a l’acreditació institucional i certificació dels sistemes de garantia interna de la
qualitat dels centres i visites externes per a l’acreditació de titulacions universitàries
oficials que han de renovar la seva acreditació.
A més d’aquestes, AQU Catalunya organitzarà visites externes per a l’acreditació dels
ensenyaments artístics superiors. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya assumeix el cost d’aquestes acreditacions.
AQU Catalunya sotmet a l’aprovació del Consell de Govern l’execució de 139 visites
externes per a 2021, distribuïdes de la manera següent segons programa d’avaluació:
20 per a la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), 1 de
Certificació d’elements transversals dels SGIQ, 115 per a l’acreditació de títols i 3 per
a l’acreditació d’ensenyaments artístics superiors.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú el demana.

S’aprova per unanimitat la Planificació de visites externes a centres per a 2021.
Acord: ACG202105
7. Presentació i aprovació, si escau, del compromís d’AQU Catalunya a impulsar
l’acreditació institucional
El president d’AQU Catalunya explica que el 2018 AQU Catalunya va començar a
impulsar l'avaluació institucional de centres, un procés que de manera gradual ha de
substituir l'avaluació dels programes formatius.
L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació
de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell
centre docent per un període de cinc anys renovable, substituint d’aquesta forma
l’acreditació títol a títol.
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Actualment, a Catalunya hi ha més de 170 centres docents que en els propers anys es
podran acreditar institucionalment i només un 6% ha aconseguit l’acreditació
institucional.
L’acreditació hauria de ser un objectiu de tots els centres docents atès que, mitjançant
la confiança en l’autonomia de cada centre, es redueix considerablement la tasca
avaluadora externa al mateix temps que se n’assegura igualment la qualitat dels títols
que ofereix el centre. En definitiva, substitueix un procés d’acreditació individual de
cada títol, que sovint implica visites de panells externs de forma anual a molts centres,
per un procés d’acreditació del centre docent amb una única visita cada cinc anys.
Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’impulsar l’acreditació institucional als centres
AQU Catalunya proposa el següent:
1. Iniciar una campanya de sensibilització i d’implantació d’eines de suport al procés
d’acreditació institucional, per tal d’estimular la participació de centres docents
als processos d’acreditació institucional.
2. Acordar, conjuntament amb les universitats, un Pla d’acreditació institucional
2022-2024 amb l’objectiu que el 100% dels centres docents s’acreditin
institucionalment.
3. Impulsar les mesures econòmiques necessàries per tal que els centres que optin
per no acreditar-se institucionalment durant la vigència del Pla d’acreditació,
assumeixin els costos de l’acreditació per programes.

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions.
El rector de la Universitat de Girona creu que d’aquesta proposta s’entreveu que si no
s’acrediten institucionalment tots els centres abans del 2024 les universitats haurien
d’assumir posteriorment els costos d’acreditació. A la seva universitat hi ha la previsió
de fer-ho, però no sembla adequat que es fixi un termini tan curt, tenint en compte
que la prova pilot ha estat molt limitada i la pandèmia l’ha condicionat respecte dels
processos d’acreditació endegats.
La Dra. Esther Giménez-Salinas pregunta quines són les dificultats per avançar en
aquesta direcció, atès que sembla que el nombre de centres acreditats es concentren
en unes determinades universitats.
El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya pregunta per la
motivació d’impulsar les mesures econòmiques per tal que els centres que optin per
no acreditar-se institucionalment durant la vigència del Pla d’acreditació assumeixin
els costos de l’acreditació per programes en relació amb l’impuls de l’acreditació
institucional.
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El director d’AQU Catalunya respon que la voluntat de l’Agència no és recaptatòria
sinó de planificació i d’estímul d’una via que a mig termini serà molt més eficient i
eficaç per al conjunt del sistema universitari. Si les universitats prioritzen l’acreditació
dels centres, les titulacions dels quals són les primeres a acreditar d’acord amb la seva
data màxima d’acreditació, les universitats no hauran d’assumir cap cost. Tot al
contrari, podran reduir els costos de les vegades que AQU Catalunya vagi a visitar un
mateix centre. Però si no s’estimula, tal com s’ha mostrat a l’informe, es pot estar
convivint amb els dos models una dècada més, amb els recursos que suposa per a
tothom.

S’aprova per unanimitat el Compromís d’AQU Catalunya a impulsar l’acreditació
institucional
Acord: ACG202106.

8. Presentació dels resultats de l’estudi d’inserció laboral a les persones titulades
universitàries de graus, màsters i doctorats de les universitats catalanes 2020
El president, abans de donar la paraula al director d’AQU Catalunya, agraeix la
col·laboració de totes les universitats en aquest projecte, i especialment dels consells
socials de les universitats públiques catalanes, que fan possible aquest estudi que
compta amb una trajectòria de 20 anys i que resulta d’una gran utilitat per al sistema
universitari català. També, afegeix que aquesta enquesta es va fer immediatament
abans de l’arribada de la pandèmia i del decret d’estat d’alarma per la COVID-19 i, per
tant, els resultats reflecteixen un context marcat per la recuperació d’alguns
indicadors que tornaven a situar-se a nivells d’abans de la crisi econòmica de 2008.
El director d’AQU Catalunya presenta els resultats de l’estudi en el qual participa tot
el sistema universitari català, tots els nivells educatius i s’enquesten les persones que
fa tres anys que van acabar els estudis. Es van entrevistar gairebé 30.000 persones
perquè es busca que les dades siguin significatives i comparables per titulacions.
D’acord amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, a més formació més
probabilitats d’estar ocupat. Els resultats de l’estudi d’inserció laboral indiquen que el
90% de les persones titulades en grau, 92% en un màster i el 95% en un doctorat es
troben ocupades; que com més alt és el nivell educatiu, més ocupació, més contractes
a temps complet, millors salaris i més gran és la proporció de persones titulades que
desenvolupen funcions de nivell universitari.
En relació amb la satisfacció amb els estudis, destaca la millora de l’indicador dels
màsters que ha pujat a un 71% les persones que repetirien els estudis en relació a la
passada edició (65%), en el cas dels graus és del 73% i pel que fa als doctorats del 82%.
Pel que fa a les persones titulades en grau, el resum és que han millorat els indicadors
d’ocupabilitat i de qualitat de l’ocupació. 9 de cada 10 persones estaven treballant,
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cosa que situa aquest indicador al nivell d’abans de la crisi de 2008. Per àmbits de
coneixement, aquesta dada oscil·la entre el 93% d’Enginyeria i Arquitectura i el 82%
d’Humanitats. En global el 88% de les persones feien feines universitàries, és el nivell
més alt de tota la sèrie històrica. Les dades mostren que augmenta l’estabilitat gradual
entre els graduats i les graduades, i la contractació indefinida és la principal via de
contractació en tots els àmbits de coneixement. Tot i que hi ha heterogeneïtat en els
salaris segons els àmbits, el percentatge de graduats i graduades amb un salari
superior als 2.000 euros mensuals ha augmentat en 10 punts percentuals respecte de
l’anterior enquesta. En general, el nivell de formació rebut de competències és inferior
a la seva utilitat de feina, però per primera vegada la diferència s’ha vist reduïda i, fins
i tot, no hi ha dèficit formatiu entre el nivell i la utilitat de la formació pràctica. 3 de
cada 4 persones tornarien a repetir la carrera, i dels que no ho farien un 36% és perquè
considera que el disseny o la qualitat de la titulació no l’ha acabat de convèncer.
Finalment, el director indica que existeix una variabilitat important en la intenció de
repetir la carrera en cada àmbit, i val la pena analitzar títol a títol.
El director explica els graus en la universitat no presencial. Va creixent el nombre de
persones que obtenen la seva primera titulació en aquesta universitat; tanmateix,
l’estudiant té un perfil diferent a la presencial. Les persones que es titulen en aquesta
universitat mantenen els indicadors laborals estables al llarg del temps. En aquesta
universitat destaca perquè hi ha baixos dèficits entre la formació rebuda, més petits
que en el global, i l’aplicació al món laboral. La satisfacció és més gran que les
presencials i les que no repetirien és pel model docent.
Pel que fa a les persones titulades en màsters, tot i que hi ha molta diferència entre
màsters, la notícia global és que han millorat molt tant l’evolució de l’ocupació com la
qualitat. 9 de cada 10 persones titulades de màster treballen i la taxa d’ocupació per
subàmbits és similar. 6 de cada 10 persones titulades de màster fan funcions
específiques del propi màster. L’estabilitat laboral incrementa per als titulats i
titulades en màster i els guanys bruts per a les persones que treballen a temps
complet milloren. En general existeix un bon equilibri entre el nivell de formació rebut
i la seva utilitat per la feina. S’ha fet un avenç important en els màsters. La satisfacció
de la formació ha passat del 65% fins al 71%.
Pel que fa a les persones titulades en doctorat, hi ha un gran increment de la població
doctorada en els cursos que van ser objecte de l’enquesta. Es van enquestar unes
5.000 persones però el sistema s’estabilitza en 2.000, que sembla que és el que
necessita el sistema productiu i universitari de Catalunya. El percentatge de l’ocupació
segueix sent molt elevat. L’empresa ocupa la majoria dels nous doctors i doctores. En
aquest cas 5 de cada 10 persones fan funcions pròpies de doctor a la feina, però les
persones que treballen a l’empresa són els que tenen un pitjor ajust. L’estabilitat
laboral dels doctors i doctores creix especialment per als qui treballen a l’empresa.
Pel que fa a les competències, les tradicionals són les millor assolides, les
competències més modernes és un aspecte a millorar en la formació de doctorat, ja
que el grau d’assoliment és molt menor respecte a la resta.
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Les conclusions finals és que al 2020 s’han millorat l’ocupació i les condicions laborals
de les persones titulades de graus, màsters i doctorats. I, en relació amb la formació,
s’han millorat l’adquisició de competències per les persones titulades.
El director explica que s’ha demanat amb l’IDESCAT que ens faciliti dades per la
mateixa cohort de les persones que hem enquestat, per veure els biaixos respecte
d’ambdues enquestes.
En relació amb el treball de camp, es va tenir un retard a causa de la COVID i per aquest
motiu s’ha endarrerit la publicació d’informes i de les bases de dades relacionades
amb l’enquesta. El director explica com l’Agència farà la difusió dels resultats de
l’estudi.
El president obre un torn d’intervencions.
El representant de l’estudiantat, el Sr. Álvaro Melldo, pregunta si l’estudi disposa de
dades dels màsters habilitants respecte als especialistes.
El director respon afirmativament, tanmateix, recorda que els màsters estan agrupats
per àmbits.
El rector de la Universitat Ramon Llull felicita a l’Agència per l’estudi i pregunta si els
resultats presentats són agregats de tot el sistema universitari català.
El director d’AQU Catalunya respon afirmativament, però els que es donaran són els
propis de cada universitat.
El director general de Recerca creu que l’estudi és una feina extraordinària,
extremadament útil i il·luminadora. Felicita a tot l’equip i també la presentació del
director.
El director es posa a disposició de les universitats per adaptar les presentacions a cada
universitat i presentar-ho si ho volen.
El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona agraeix la presentació del
director en l’estudi d’inserció laboral i felicita tot l’equip d’AQU Catalunya per l’estudi
realitzat. El president reconeix les millores que s’han aconseguit en la formació
universitària però remarca que encara hi ha dèficits en competències com idiomes,
TIC, i lideratge, que caldria millorar. Així també, aprofita per convidar el director
d’AQU Catalunya a presentar aquests resultats al seu Consell Social particularitzats
per la Universitat de Barcelona quan els tingui disponibles. Finalment, el president del
Consell Social suggereix passar de sous bruts mensuals a sous bruts anuals perquè no
se sap si es parla de 12 o 14 pagues.
La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona també fa extensiva la
invitació de presentar els resultats de l’estudi a la seva universitat.
El director accepta la invitació d’anar a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de
Girona i, pel que fa als salaris, miraran d’atendre el suggeriment. En relació amb el

Consell de Govern │ 09.07.2020 │ Acta núm. 11

13

dèficit de les competències, en el cas d’idiomes clarament és la competència que cal
millorar més i és un repte de tota la societat.
El president tanca aquest punt agraint al director la seva presentació i a la Sra. Anna
Prades la feina desenvolupada pel seu equip.
9. Presentació de la nova plataforma Estudis Universitaris de Catalunya
El president d’AQU Catalunya explica que la plataforma que a continuació es
presentarà és molt rellevant en dues dimensions: per a l’estudiantat, que tindran
informació molt afinada sobre els estudis universitàries oficials i per a les universitats,
que tindran una capacitat immediata de tenir una informació molt valuosa. Agraeix al
Sr. David Gassiot la feina desenvolupada juntament amb el seu equip.
El president explica que un dels compromisos contrets pel director i per ell mateix
quan es van incorporar a l’Agència va ser intentar simplificar i agilitzar els processos
d’avaluació, fer-los menys feixucs. Creu que aquest objectiu s’aconsegueix amb
aquesta plataforma, que esdevindrà un instrument de molta utilitat.
El director d’AQU Catalunya projecta el portal EUC, que integra quatre webs en una.
En la part pública de la plataforma s’inclou la visió de l’estudiant, on hi ha les dades
que poden ser més interessants per a ells. Per a cada titulació hi ha una fitxa amb les
resultats de l’avaluació, la informació bàsica de la titulació i les dades de la titulació.
No hi ha totes les dades sinó les que els poden ser més útils com: els resultats
d’inserció laboral, d’accés i matrícula, i els resultats acadèmics i de professorat.
La part privada de la plataforma ha de servir a les universitats per facilitar els
processos de seguiment i de millora de la qualitat de les seves titulacions. L’informe
de dades s’estructura amb les dimensions que s’acreditin i dins hi ha els indicadors
disponibles. Hi ha indicadors en relació amb els plans d’estudis, professorat i resultats
de la titulació. A la part privada hi ha informes per a l’avaluació de títols, però també
per a l’avaluació de centres, perquè anem cap a l’avaluació institucional. També hi ha
l’informe amb la comparació de titulacions (com es comporta amb titulacions
semblants). Aquesta plataforma està en constant evolució i actualització i s’ha d’anar
avançant.
El director explica que l’accés a la part privada està condicionada en funció del rol. Hi
ha el rol del rector, que pot veure tota la informació de la universitat, el rol dels
centres però comparant amb els altres centres del sistema.
El president obre un torn d’intervencions.
El rector de la Universitat Ramon Llull pregunta si les dades s’importen directament
d’UNEIX.
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El director explica que hi ha tres fonts de dades: UNEIX, el ROC i les dades de les
enquestes d’AQU Catalunya i en un futur s’incorporaran els resultats de les
acreditacions. L’Agència detecta de vegades errors que es reporten a UNEIX i al ROC.
La representant dels estudiants, la Sra. Dana Sánchez, pregunta si s’ha considerat
posar a la part pública les dades sobre el professorat contractat a les universitats
públiques tenint en compte que està als portals de la transparència de les universitats.
El director respon que no s’ha plantejat, perquè el que s’ha intentat a la versió de
l’estudiantat és posar els mínims perquè s’entengui. Hi ha indicadors com és el % de
professorat doctor que el Comitè d’estudiants d’AQU Catalunya va demanar no
incloure’l perquè no ho veien rellevant. AQU no és partidària de posar-ho a la part de
l’EUC públic, però es podria pensar si cal i on es podria publicar.
10. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació Institucional i de
Programes
El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que la
Dra. Juana María Díez Antón, catedràtica de la Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida de la Universitat Pompeu Fabra, ha demanat ser substituïda com a membre de
la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes i en la seva funció de presidenta
de la Comissió específica de Ciències de la Salut.
Així mateix, el president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes
considera que després del temps que ha estat presidint la Comissió específica de
Certificació de la Implantació de Sistemes de Garantia interna de la Qualitat per a la
seva posada en funcionament, és convenient incorporar una nova persona acadèmica
a la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes que, a més, assumeixi la
presidència d’aquesta comissió específica.
D’acord amb el que s’ha exposat, el president de la Comissió d’Avaluació Institucional
i de Programes proposa que el Consell de Govern designi les noves persones membres
de la Comissió següents:
▪

La Dra. Mercè Pallàs Lliberia, catedràtica de Farmacologia a la Facultat de Farmàcia
i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.

▪

La Dra. Glòria González Anadón, professora titular a l’Escola d’Enginyeria de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que
nomenarà la Dra. Mercè Pallàs presidenta de la Comissió Específica de Ciències de la
Vida, i la Dra. Glòria González presidenta de la Comissió Específica de Certificació de
la Implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat.
Els nomenaments tindran efectes a partir del 9 de juliol de 2020.
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El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú el demana.
S’aprova per unanimitat la designació de les dues noves membres de la Comissió
d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya.
Acord: ACG202107.
11. Designació, si escau, de membres per a la Comissió d’Avaluació de la Recerca
El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca informa que els membres
següents han finalitzat el seu mandat com a membres de la Comissió d’Avaluació de
la Recerca:
▪

El Dr. Jacint Jordana Casajuana, catedràtic de la Facultat de Ciències Polítiques i
Socials de la Universitat Pompeu Fabra

▪

La Dra. Teresa Estrach Panella, catedràtica de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona.

D’acord amb el que s’ha exposat, el president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca
proposa que el Consell de Govern designi com a membres de la Comissió d’Avaluació
de la Recerca:
▪

La Dra. Eva Anduiza Perea, catedràtica de la Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

▪

La Dra. Rosa Maria Martí Laborda, catedràtica de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Lleida.

El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca també informa que nomenarà la
Dra. Eva Anduiza presidenta de la Comissió Específica de Ciències Socials i la Dra. Rosa
Maria Aligué Alemany, catedràtica de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona i membre actual de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, presidenta de la
Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut de la Comissió d’Avaluació de
la Recerca.
Els nomenaments tindran efectes a partir del dia 9 de juliol de 2020.

El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú el demana.
S’aprova per unanimitat la designació de les dues noves membres de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya.
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Acord: ACG202108.
12. Afers de tràmit: ratificació dels convenis subscrits i signats entre el març i el juny de
2020, ratificació de les despeses plurianuals contractades i autorització del traspàs
de crèdits entre capítols pressupostaris
El director d’AQU Catalunya explica els tres punts inclosos en els afers de tràmits.
En relació amb els convenis subscrits i signats del març al juny de 2020 per AQU
Catalunya hi ha 5 convenis:
▪
▪
▪
▪

1 per a la participació del centre EUROAULA al projecte d’estudi d’inserció laboral
2020.
2 convenis amb ASIIN per dur a terme la certificació de labels a les titulacions
universitàries de Catalunya.
1 conveni amb la Universitat Rovira i Virgili en el procés d'integració de l'obtenció
de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials.
1 conveni amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra per a
la verificació i la renovació de titulacions d’Andorra.

Pel que fa a les despeses plurianuals contractades, el director explica al Consell de
Govern la despesa plurianual contreta per a l’arrendament de la nova seu d’AQU
Catalunya, al Carrer d’Enric Granados, 33. El director ha signat el document Cessió del
contracte formalitzat amb data 8 d’agost de 2017 entre el Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE) i INDITA, S.L. que té per objecte l’arrendament de l’Immoble ubicat
al Carrer Enric Granados, núm. 33, de Barcelona, que estableix la cessió del contracte
a AQU Catalunya a data 1 de juny de 2020 amb una durada de 5 anys que s’inicien en
data 1 d’octubre de 2017 i que poden prorrogar-se per un període de 5 anys més. AQU
Catalunya es fa càrrec del 65,61% dels imports de l’arrendament, que es faciliten als
membres del Consell de Govern, ja que és un edifici compartit amb l’Entitat de Jocs i
Apostes de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, i atesa la possible necessitat pressupostària en inversions, el director
demana l’autorització al Consell de Govern del traspàs de 68.000 euros del Capítol IV
de transferències corrents al Capítol VIII de Variació d’actius financers i, en el cas que
la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya no autoritzés el manteniment
del romanent de 2019 per fer front a la despesa en inversions del desenvolupament
del web d’AQU Catalunya, l’autorització del traspàs de 72.600 euros del Capítol IV de
transferències corrents al Capítol VIII de Variació d’actius financers.
El president d’AQU Catalunya obre un torn d’intervencions i ningú el demana.
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Es ratifiquen per unanimitat els convenis subscrits i signats entre el març i el juny de
2020, i les despeses plurianuals contractades; i s’aprova l’autorització del traspàs de
crèdits entre capítols pressupostaris.
Acords: ACG202109, ACG202110, ACG202111.
13. Torn obert de paraules
El president d’AQU Catalunya obre el torn obert de paraules.
El representant de l’organització sindical Unió General de Treballadors de Catalunya,
el Sr. Marc Tarrés, explica la incidència que ha tingut en les professores mares de fills
o filles de menys de 10 anys la situació d’alarma. Des de la seva organització sindical
es creu oportú que s’articulin mesures de discriminació positiva vers el col·lectiu
afectat. Especialment pel que fa a la sol·licitud de trams de recerca que s’hagin de
sol·licitar l’any 2021. En aquest sentit es planteja la pregunta al president d’AQU sobre
si ja s’ha considerat la possibilitat d’adequar -de manera temporal- algun criteri -per
exemple, nombre de publicacions- per a aquell PDI que s’hagi trobat amb una
alteració anormal i sobrevinguda de la seva tasca docent que hagi suposat un esforç
afegit que, a més, s’hagi hagut de compatibilitzar amb unes funcions familiars -i
educatives- no previstes. La inversió en temps que això ha suposat mereix una reflexió
a tots els àmbits, universitats incloses, però també per part d’AQU.
El president d’AQU Catalunya respon que les universitats han pres algunes mesures
com perllongar els mesos de l’estat d’alarma als terminis per dipositar les tesis
doctorals, etc. Per part d’AQU Catalunya, aquesta qüestió no és nova ni tampoc fàcil i
des de l’Agència som sensibles, com no podria ser d’altra manera. El president creu
que cal reflexionar-hi, i des de l’Agència s’assumeix seriosament aquesta qüestió i es
compromet a donar una resposta adequada amb la Comissió d’Avaluació de Recerca
i, si fos el cas, es crearia un grup de treball per respondre millor a aquesta justificada
demanda.
El representant de l’estudiantat, el Sr. Álvaro Mellado, demana disculpes perquè amb
els exàmens no han pogut aprofundir en la documentació de la reunió tot el que els
hagués agradat i pregunta si és possible adreçar qüestions relacionades amb aquestes
temes a l’Agència fora de la reunió.
El president d’AQU Catalunya respon afirmativament, que qualsevol dubte o petició
d’informació es pot fer arribar a AQU Catalunya i s’atendrà. Tanmateix, les qüestions
tractades i aprovades en aquesta reunió quedaran tancades en finalitzar aquesta
reunió.
La presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona explica que a Girona s’està
fent un projecte pilot de passarel·les universitat-cicles formatius i demana, en algun
moment concret del projecte, el suport i la participació d’AQU Catalunya.
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El president d’AQU Catalunya agraeix l’esforç que estan fent en aquesta direcció i
amatentment accepta la petició.
La secretària d’AQU Catalunya i del Consell de Govern explica que les presentacions
s’inclouran a la carpeta de la reunió per tal que les persones membres del Consell les
puguin descarregar i també informa que la setmana següent els rectors i rectores i
presidents i presidentes dels Consells Socials rebran un correu electrònic per tal que
indiquin el nom de les persones que voldran que tinguin accessos a les dades de la
seva universitat. La idea és que aquestes persones entrin al web i el vagin analitzant,
de tal manera que a la tardor AQU el pugui posar a producció i es pugui obrir la part
privada a les persones de les universitats que hauran de tenir accessos a les dades de
centre.
El president d’AQU Catalunya agraeix aquesta informació i acaba la reunió donant les
gràcies a totes les persones que han participat en els projectes que s’han fet entre
tots. A continuació dona la paraula al secretari d’Universitats i Recerca per tal que
clogui la reunió.
El secretari d’Universitats i Recerca, el Dr. Francesc Xavier Grau, agraeix haver pogut
participar en aquesta reunió. En primer lloc, aprofita per agrair a AQU Catalunya, al
seu personal i a la direcció, i a tot el sistema universitari, el manteniment de la feina i
dels estàndards en aquest període tant complicat i el que encara tenim per endavant.
El secretari destaca que en totes les mesures excepcionals que s’han adoptat sempre
ha estat present el criteri d’assegurament de la qualitat, que és un tret cultural
identificador que cal mantenir.
Pel que fa a l’estudi d’inserció laboral, agraeix haver vist la presentació que mostra la
millora que s’ha produït en la convergència entre les expectatives i la valoració per la
formació rebuda. Aquesta progressiva convergència és un resum d’observar i millorar.
Aquesta enquesta, que va començar fa 20 anys creu que dona periòdicament -però
de manera estable- unes mesures, i aquesta estabilitat és una característica de
qualitat. El coneixement d’aquest històric i l’evidència acumulada dona valor a allò
que estem mesurant.
El secretari d’Universitats i Recerca posa en valor el paper dels consells socials en
l’impuls de l’estudi d’inserció laboral.
Finalment, valora com a espectacular la plataforma d’estudis universitaris de
Catalunya. Segons el secretari d’Universitats i Recerca és la culminació d’un projecte i
creu que té valor en els dos sentits, tant la societat com les universitats estaran millor
informades i prendran les millors decisions ja que tenen la millor informació i
comparable de tot el sistema.
Considera que en els darrers anys s’ha millorat molt i felicita a les universitats i als
rectors i rectores i presidents i presidentes de consells socials i a tot l’equip d’AQU
pels projectes realitzats.
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El president d’AQU Catalunya desitja unes bones vacances a tothom, i aixeca la sessió de
la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària,
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