ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE
GOVERN N.4
Lloc: Sala 11 de la seu d’AQU Catalunya (Carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona)
Data: 11 de desembre de 2019
Hora d’inici: 12:10 hores
Hora d’acabament: 13:30 hores

Assistents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
Maria Pau Ginebra Molins (presidenta de la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya i acadèmica
de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les
organitzacions sindicals)
M. Victòria Girona Brumos (directora general d'Universitats)
Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)
Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya i del Consell de Govern)

Excusen l’absència:
1.
2.
3.
4.

Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
Pau Parals Oliveras (estudiant, Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes)
Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió:
El president d’AQU Catalunya dóna la benvinguda als assistents a l’Agència i excusa les
absències.
A continuació inicia la reunió de la Comissió Permanent.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El president d’AQU Catalunya sotmet a aprovació l’acta de la Comissió Permanent de la sessió
del dia 30 de novembre de 2018, que ja havia estat revisada per l’antiga composició de la
Comissió Permanent.

S’aprova l’acta.
Acord: ACP201901

2. Informe del president d’AQU Catalunya
El president d’AQU Catalunya informa dels temes següents:
1. Canvi de domicili d’AQU Catalunya. Està previst que el 30 d’abril finalitzi l’arrendament
a l’edifici d’Infraestructures, al Carrer dels Vergós. Abans, però, el 16 de gener de 2020 es
traslladarà l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat a la seu de la Secretaria d’Universitats i
Recerca. D’acord amb les instruccions donades pel Departament d’Empresa i
Coneixement, AQU Catalunya s’haurà de traslladar a l’edifici del Carrer Enric Granados,
33, que actualment ocupa el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. Aquests nous espais
tindran una capacitat per a 70 persones i la limitació principal és tenir una sala de reunions
amb capacitat suficient per acollir les comissions d’avaluació. Encara falta rebre
l’autorització formal i conèixer si AQU Catalunya tindrà disponibilitat pressupostària per fer
front al lloguer. El president agraeix a la directora general el suport que estan donant en
aquest procés.
2. Enquesta de satisfacció 2019. El 2 de desembre l’Agència va començar el treball de
camp de l’enquesta que pregunta sobre la satisfacció dels recent titulats respecte a
l’ensenyament que han acabat de cursar. Només remarcar que per primer cop, en aquesta
edició, hi participen els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors
equivalents a graus. Entre el febrer i el març s’intentaran publicar els resultats agregats de
les tres darreres edicions al portal EUCdades (estudis.aqu.cat/dades).
3. Estudi d’inserció laboral 2020. El president informa que el dia 8 de gener començarà el
treball de camp de la 7a edició de l’estudi. L’empresa que durà a terme el treball de camp
és el Grupo Análisis e Investigación. La població a enquestar ha incrementat un 14% més
respecte del 2017, entre altres coses perquè en aquesta edició s’enquestaran les persones
titulades de grau de la promoció 2000-2001 que es van enquestar el 2005, per veure si hi
ha diferències de gènere als 20 anys d’haver-se graduat. Aquest estudi sobre el gènere
als 20 anys es duu a terme amb la col·laboració del Consell Interuniversitari de Catalunya
i l’Institut Català de les Dones. El president remarca que aquesta és l’enquesta més
emblemàtica que duu a terme AQU Catalunya perquè ja té 20 anys d’història i perquè els
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seus resultats són molt útils al sistema d’educació català. El president agraeix la
col·laboració dels consells socials de les universitats, sense els quals aquesta enquesta
no seria possible.
4. Inserció laboral des del punt de vista del col·lectiu ocupador. En el marc d’aquest
projecte, el president explica que s’han dut a terme 8 presentacions sectorials (Farmàcia,
Comunicació, Econòmiques, Humanitats, Biociències, etc.) i en queden 7 de pendents que
es preveuen dur a terme durant el primer semestre del 2020. Aquestes presentacions
s’han dut en diverses universitats de Catalunya. En paral·lel, s’està treballant per licitar la
creació de l’Observatori del Talent de Catalunya que ja està en fase de contractació.
5. Publicació de l’Estudi Perfils del professorat lector 2013-2017. Aquest estudi fa un
temps es va presentar al Consell de Govern i, finalment, la Comissió d’Avaluació de la
Recerca l’ha aprovat i ja ha estat publicat al web d’AQU Catalunya. L’objectiu és que, a
partir del buidatge dels currículums favorables de professorat lector del període 2013-2017
(1.675), es descriuen els perfils quantitatius per àmbits de coneixement dels mèrits, pel
que fa als apartats de publicacions, projectes de recerca i estades de recerca, de les
persones que superen aquesta avaluació. Aquest estudi es troba disponible al web d’AQU
Catalunya.
6. Anàlisi trams de recerca i gènere. L’Agència ha elaborat un estudi que analitza si hi ha
diferències de gènere pel que fa a la taxa d’èxit dels trams i, en els casos favorables, si hi
ha diferències en el nombre de trams o la mitjana d’anys que calen per assolir el tram
(segons edat i tram avaluat). Les conclusions de l’estudi, que s’adjunta a la documentació
de la reunió, són que no hi ha diferències segons gènere ni per comissions d’avaluació ni
amb el nombre de trams acumulats per franges d’edat ni amb els anys necessaris per
aprovar un tram. No obstant això, en aquest estudi no s’ha tingut en compte la possible
existència d’un biaix previ abans de demanar el tram.
7. Reunió de la Comissió Assessora. Finalment, el president informa que es va reunir
aquesta Comissió que té per objectiu assessorar en les activitats d’AQU Catalunya. En
aquest cas es va presentar l’anàlisi de trams de recerca i gènere i la proposta d’acreditació
institucional, que vira el sistema d’avaluar programes a avaluar centres. El president
destaca que la Comissió Assessora funciona molt bé i que les aportacions que s’hi fan són
de gran valor per a l’Agència.

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
El director explica que el document Perfils del professorat lector (2013-2017) també ha d’ajudar
a orientar les persones interessades a sol·licitar un informe favorable previ sobre si tenen
suficients mèrits com per superar l’avaluació. En relació amb l’anàlisi sobre els trams i el
gènere, creu que és molt positiva la dada que no hi ha diferències en l’edat alhora d’aconseguir
un tram.
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La presidenta de la Comissió d’Apel·lacions proposa que en l’estudi de trams i gènere
s’analitzin les persones potencials que podrien demanar els trams per veure si des d’aquesta
perspectiva es pot detectar un possible biaix.
El president en pren nota per ampliar l’estudi en aquesta direcció, ja que òbviament si les
dones que arriben a catedràtiques solament són poc més del 20% és perquè en algun punt es
troba la diferència.

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

1. Estat dels processos d’avaluació. El director mostra l’evolució dels processos
d’avaluació a les titulacions. Explica la disminució del nombre de verificacions gràcies a la
tasca duta a terme per la directora general d’Universitats; que les modificacions es
mantenen en més de 200; i que la principal activitat són les acreditacions de titulacions,
que per a l’any 2020 s’espera que augmentin a 210, ja que continua l’acreditació dels
programes de doctorat. Pel que fa a les visites externes, gairebé s’han quadruplicat, però
l’important és mostrar l’increment de visites externes a centres, que permeten l’acreditació
institucional i no haver d’acreditar títol a títol. En aquests moments s’estan prioritzant els
centres més grans. A continuació mostra els resultats acumulats dels processos
d’acreditació i per universitats: un 18% de les titulacions han obtingut l’acreditació en
progrés d’excel·lència, el 70% estan acreditades i un 12% estan acreditades en
condicions. El director explica que no hi ha titulacions no acreditades perquè moltes es
retiren abans d’iniciar el procés d’acreditació. El director també mostra els centres que
duran a terme la visita externa per a certificació del Sistema de Garantia Interna de la
Qualitat i explica que de moment hi ha 4 centres acreditats institucionalment de la
Universitat Ramon Llull. En aquest àmbit, el director explica les novetats que s’han fet
revisant les metodologies d’avaluació i iniciant processos d’acreditació en formació dual i
en l’Informe d’estudiants en els processos d’avaluació.
2. Proposta d’estructura metodològica per a l’acreditació institucional de centres
universitaris. El director explica que després de la reunió amb la Comissió Assessora va
sorgir el model d’acreditació institucional pels centres que d’aquí a cinc anys s’hauran
d’acreditar institucionalment. El plantejament és que hi ha d’una banda els facilitadors dels
processos de formació on hi trobem la Política i estratègia del centre, el personal,
l’estudiantat, i els recursos que es posen a disposició, els sistemes de garantia interna de
la qualitat i la informació pública, i de l’altra banda hi ha els resultats que obtenen les
persones que cursen la titulació. Amb aquest esquema encaixen perfectament bé els es
Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació
superior. L’acreditació de centres solament tindrà un resultat favorable o no favorable i

Comissió Permanent │ 11.12.2019 │ Acta núm. 4

4

seran les titulacions que vulguin voluntàriament les que es poden avaluar de forma
concreta per obtenir un segell d’excel·lència. L’objectiu és que la metodologia estigui
aprovada com a molt tard abans de l’estiu per presentar-la als centres abans de la tardor.
3. Estat dels processos d’avaluació del professorat. En aquest àmbit el director explica
que de l’any passat a aquest ha incrementat un 34% el nombre de sol·licituds d’avaluació
del professorat. En els darrers anys l’increment més fort es troba en les emissions
d’informes previs per a professorat lector, que des del 2014 s’han triplicat. El director
explica que conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca s’està tramitant
l’Ordre per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments
d’avaluació, certificació i acreditació de la CAR de l’AQU Catalunya, aquest canvi farà que
tot el procés sigui digital i, per tant, que s’estalviïn costos i temps sobretot pel que fa a les
comunicacions amb les persones sol·licitants. Finalment, explica que s’han definit criteris
per establir àrees singulars en els àmbits d’avaluació del professorat universitari com són
Infermeria i Mestres.
4. Construcció del nou web EUC. El director explica que actualment l’Agència té quatre
webs diferents però complementàries com són el WINDDAT, l’EUC informes, l’EUC
Estudis i l’EUC dades. Amb la necessitat de reformar el web EUC, s’integraran els quatre
webs en un de sol. En aquest web hi haurà una part pública que permetrà cercar titulacions
i centres i la seva comparació i una part privada amb indicadors per facilitar els processos
de seguiment i avaluació de les titulacions i centres. L’objectiu és tenir aquest web
disponible el juliol de 2020.
5. Altres projectes i activitats. Per acabar, el director explica que l’Agència ha participat a
la creació del DEQAR, que és una base de dades que inclou tots els informes que fan
totes les agències d’Avaluació a Europa que estan inscrites al registre europeu EQAR.
També l’Agència ha col·laborat en donar suport a les jornades “STEM Women” i ha
participat en diferents jornades per impulsar el Marc català de gènere i també l’avaluació
de les titulacions on-line.
El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
La directora general d’Universitats explica que, en relació amb l’avaluació del professorat i en
el marc dels treballs per al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, es va plantejar
el model, semblant a altres països europeus, pel qual hi ha professorat més intensiu en recerca
i altre que no ho és. Sembla ser que a nivell estatal s’inclinen més per fer la diferenciació via
els instruments d’acreditació del professorat. A nivell de Catalunya, i després d’analitzar les
dades del sistema, s’ha vist que si no es prenen mesures hi ha àmbits que es poden quedar
sense professorat permanent en pocs anys, per aquest motiu demà es presentarà a la Junta
del CIC la possibilitat que el sistema d’acreditació s’adapti per tenir en compte els àmbits
singulars. Sembla que aquest punt és un punt d’acord i que no tindrà gaires problemes per tal
que sigui aprovat.
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En segon lloc, la directora general vol agrair la col·laboració d’AQU Catalunya en la preparació
de la programació de noves titulacions pel curs 2020-2021, la informació que van preparar va
ajudar a reflexionar a les universitats sobre la capacitat de professorat per impulsar noves
titulacions i, per tant, va permetre que l’oferta final fos més ajustada.
El director d’AQU Catalunya torna a agrair la feina feta a la directora general en el procés de
revisió de l’oferta, perquè també aquest procés ha permès que les propostes de verificació que
arribaven a l’Agència fossin molt millors que en edicions anteriors.
El president d’AQU Catalunya comparteix que malgrat s’han multiplicat el nombre de
titulacions, el nombre d’estudiants universitaris és el mateix des de fa molts anys i per més que
creixi l’oferta, el nombre d’estudiants es redistribueix. Per tant, recomana que a l’hora de
plantejar una titulació es busquin bones raons més que solament incrementar el nombre
d’estudiants.

4. Aprovació, si escau, del pressupost definitiu per a 2019
El director d’AQU Catalunya presenta el pressupost definitiu per a 2019, que bàsicament és el
pressupost de 2017 amb una aportació addicional de 668.000 euros per fer front a l’increment
d’activitats. Tant el director com el president agraeixen molt especialment la sensibilitat del
secretari d’Universitats i Recerca i la directora General d’Universitats per ajudar-la en aquests
moments complexos.
Pel que fa a les variacions del pressupost inicial d’ingressos respecte la proposta de
pressupost definitiu i la seva modificació s’expliquen per:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La no execució de les dimensions addicionals previstes al 2017 (80.000€)
L’increment de finançament per projectes externs (projecte TeSLA, principalment)
Un increment dels imports de les taxes, com a conseqüència de l’increment de les
sol·licituds d’avaluació
L’increment de crèdit per part de la Generalitat de Catalunya en 668.000 euros per fer
front a l’increment de l’activitat d’AQU Catalunya i les inversions.
L’increment d’ingressos per finançar l’estudi d’inserció laboral 2020
El finançament del projecte Ocupadors
La incorporació de romanents i dotacions del 2018 aplicades el 2019 (Ocupadors,
TeSLA i trasllat)

Les variacions del pressupost inicial de despeses respecte la proposta de pressupost definitiu
i la seva modificació s’expliquen per:
▪
▪

L’increment en el capítol 1 corresponent als increments salarials i la incorporació de 8
efectius per poder assumir l’increment de l’activitat.
La reducció corresponent en la no aplicació de l’IVA en el lloguer dels espais arrendats
a AQU Catalunya
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▪
▪
▪

Increment d’activitat d’avaluació, tant institucional, de programes com institucional
L’increment d’inversions per reforma de les web d’AQU Catalunya
La utilització dels romanents i dels ingressos externs

Així mateix, el director informa que hi ha un desajust entre les Transferències de capital i les
inversions en un import de 2.176,08 €, perquè estan finançats amb romanents de l'any 2018
autoritzats al 2019 per a les despeses de trasllat d'AQU Catalunya.
El director remarca que les aportacions van totes a activitats, tret de la pàgina web d’AQU
Catalunya que és de 2008 i s’havia de canviar.

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona pregunta per l’estat de
finançament de l’enquesta d’inserció laboral. El director respon que totes les universitats han
signat el conveni i que les aportacions de les universitats públiques és la mateixa, tanmateix
algunes universitats, per qüestions internes demanen fer efectiu el conveni en dues parts, una
el 2019 i la segona el 2020.
Els centres adscrits també s’estan ficant al corrent del pagament dels convenis subscrits.

S’aprova per unanimitat el pressupost definitiu per a 2019.
Acord: ACP201902

5. Designació, si escau, d’un membre per a la Comissió d’Avaluació Institucional i de
Programes
El director d’AQU Catalunya i president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes
informa que el Dr. Julià Cufí Sobregrau, membre de la Comissió d’Avaluació Institucional i de
Programes properament finalitzarà el seu mandat.
Per aquest motiu proposa que la Comissió Permanent del Consell de Govern designi el Dr.
Antoni Ras Sabidó membre de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes.
El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes informa que nomenarà
Dr. Ras president de la comissió específica de Ciències.
El nomenament tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
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Els membres de la Comissió pregunten per si és possible que aquesta persona faci aquesta
funció atès que s’ha jubilat.
El director respon que no hi ha problema perquè l’única limitació és econòmica i, clarament, la
retribució d’aquesta figura a l’Agència no supera els límits que la normativa estableix.

S’aprova per unanimitat la designació d’un membre per a la Comissió d’Avaluació Institucional
i de programes.
Acord: ACP201903

6. Afers de tràmit: Ratificació, si escau, dels convenis subscrits i signats per AQU
Catalunya entre el juliol i el desembre de 2019
El director d’AQU Catalunya informa que durant el període s’han signat un acord marc, 23
convenis i 1 addenda sobre:
❑ 1 acord Marc entre AQU Catalunya i el Col·legi oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
❑ 1 conveni específic entre AQU Catalunya i el Col·legi oficial de Disseny Gràfic de
Catalunya per a la participació en els processos d’avaluació
❑ 16 convenis per a l’estudi d’inserció laboral
❑ 6 convenis per a l’enquesta de satisfacció dels titulats recent de grau i màster
❑ 1 addenda de modificació al conveni per a l’avaluació de l’activitat investigadora de la
UIC

El director remarca que AQU Catalunya és de les poques agències que utilitza professionals
en els comitès d’avaluació i aquest fet ha permès tenir moltes relacions amb diferents col·legis
professionals, cosa que es valora molt positivament.

El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
No se’n demana cap.

Es ratifiquen els convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre el juliol i el desembre
de 2019.
Acord: ACP201904

7. Torn obert de paraules
El president d’AQU Catalunya obre un torn obert d’intervencions.
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El representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya trasllada a l’Agència que han
detectat dues figures contractuals que no poden demanar l’avaluació dels trams de recerca: la
primera són les persones investigadores contractades en el marc del Programa Ramon y Cajal
y la segona és el cas de dues persones contractades per resolució judicial de forma indefinida
no fixa per una universitat catalana. El representant de l’organització sindical demana que
s’analitzi aquesta situació per evitar que l’Agència es trobi davant d’una situació semblant al
professorat interí.
El president respon que cal distingir les dues casuístiques plantejades. En el cas dels
investigadors Ramon y Cajal el president creu que l’Agència pot analitzar la qüestió. En el
segon cas plantejat, el president el circumscriu en una qüestió particular on difícilment
l’Agència hi pot donar resposta.
El representant de la Unió General de Treballadors demana que també s’atengui aquesta
segona casuística perquè podria ser que en un futur s’estengués.
El director d’AQU Catalunya recorda que l’Agència solament pot avaluar en aquells àmbits en
els quals té un mandat legal i clar per fer-ho.

El president aixeca la sessió tot desitjant Bones Festes a tothom, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

La secretària,

Maria Giné
Soca - DNI
43725341H
(SIG)
Maria Giné Soca
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El president,
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