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D'una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnlfic de la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, «UOC»), amb domicili social a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i
representado de la universitat esmentada, que actúa a 1'empara de 1'acord pres per la Comissió
Permanent del Patronal de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant,
«FUOC») en data 11 de mar? de 2013, ratificat per l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 19 de mar? de 2013, i d'acord amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco
Armas Omedes, notari de Barcelona, segons 1'escriptura pública amb número de protocol 1067,
el 16 d'abril de 2013. La FUOC es titular de la UOC, reconeguda per la Lle¡ 3/1995, de 6 d'abril.
de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

De 1'altra part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, en nom i representado de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, «AQU»), amb el CIF
Q0801199A, domiciliada a Barcelona, carrer deis Vergós, 36-42, que actúa com a representant
legal de la instituctó en qualitat de President que actúa en exercici de les seves funcions que té
atribuides per 1'article 6 de la Llei 15/2015 de 21 de juliol de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
de Catalunya.

Les parts, que actúen en 1'exercici deis carrees respectius, declaren i manifesten que intervenen
en aquest acord amb la capacitat legal necessária i la competencia suficient per a subscriure'1

EXPOSICIÓ

La UOC es una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió
facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies
per a superar les barreros del temps i 1'espai. Es objectiu de la UOC fer avanzar la
creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn
de la societat del coneixement.

La UOC es una universitat de servei públic vehiculada per mitjá d'una fundació privada
de nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, FUOC), amb el CIF G-60667813, segons consta en la Llei 3/1995. de 6 d'abril.
de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diarí Oficial de
la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d'abril de 1995. La FUOC es titular de
la Universitat Oberta de Catalunya,

La UOC té la voluntat d'establir aliances amb empreses i institucions que comparteixin

Página 2 de 9



els mateixos objectius i valors amb la finalitat de crear una xarxa relacional que permeti
intercanviar experiéncies orientades al desenvolupament deis professionals i a la millora
de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement.

IV. AQU Catalunya es una entitat de dret públic sotmesa a 1'ordenamentjundic privat, amb
personalitat jurídica, plena capacitat i patrimoni per al compliment deis seus objectius, de
conformitat amb alió previst a la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya.

V. AQU Catalunya es una entitat reconeguda internacionalment, la finalitat de la qual es
promoure i garantir la qualitat de 1'educació superior a Catalunya, d'acord amb
estándares académics i saciáis internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb
la normativa vigent, i proporcionar ais agents de 1'educació superior criteris ¡ referents
per a assolir els máxims egtándards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot
atenent 1'interés que la societat té per una educació superior de qualitat.

VI. Entre els objectius d'AQU Catalunya hi figura 1'assegurament extern de la qualitat de la
docencia, la recerca i la innovació del sistema universitari de Catalunya i deis centres
d'educació superior.

Vil. Per tot aixó, ambdues parts consideren interessant establir un marc de col-laboració en
el desenvolupament del pía d'estudis conduent a 1'obtenció del títol oficial de Máster
Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior, que está previst
que s'imparteix¡ a partir del curs académic 2017-2018.

CLAUSULES

^v

1. Objecte

L'objecte d'aquesta conveni es establir les condicions de col-laboraciú i la participado d'AQU
Catalunya en el desenvolupament deis ensenyaments conduents a 1'obtenció del títol oficial de
Máster Universitari en Avaluaciú i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior de la UOC.

El programa de Máster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior es
titularitat de la UOC i en les clausules següents es regula la col'laborac¡6 i participació d'AQU
Catalunya en aquest.

2. Aspectes académics del programa

El programa de Máster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior de
la UOC té una cárrega de 60 crédits ECTS, i una durada estimada de dos [2] semestres.

Aquest programa s'imparteix en modalitat no presencial, utilitzant la metodologia docent propia
de la UOC a través del seu Campus Virtual.
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La memoria de verificació d'aquest programa en preveu el seu inici durant el curs académic 2017-
2018 si s'obté la verificado i 1'autorització per implementar-lo.

La docencia de 1'activitat formativa del Máster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en
I Educaciú Superior s'imparteix en llengua catalana i espanyola, sens perjudici que alguns
continguts deis recursos d'aprenentatge puguin ser en altres idiomes.

La responsabilitat académica del programa objecte d'aquesta conveni es de la UOC. i tot alió
referent a la matricula, els requisits d'accés, la titulació, etc. del Máster Universitari en Avaluació
i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior es regeixen peí que s'estableix en la normativa
académica de la UOC.

La UOC expedeix el tltol oficial de Máster Universitan en Avaluació i Gestiú de la Qualitat en
1'Educació Superior, de conformitat amb el model ¡ els altres requisits que estableixin les altres
disposicions legáis vigents. Juntament amb aquest Utol oficial, la UOC expedeix el Suplement
Europeu al Títol, on es fa constar la participació d'AQU.

^

3. Compromisos de les parts

Les parts es comprometen a desenvolupar les accions que s'estable¡xen en aquest pacte.

a) La UOC es compromet a:

Desenvolupar la direcció i coordinado académica del programa.

Elaborar la memoria i duu a terme els trámits vinculats a la sol-licitud de
verificació, modificació, acreditado i seguiment de la titulació del tltol oficial.

Gestionar 1'accés, 1'admissió, la matriculació i el cobrament deis estudiants al
programa.

Custodiar els expedients deis estudiants, així com de la gestió i el dipósit de la
documentado addicional.

Realitzar els trámits corresponents a la gestió de 1'expedient: reconeixements.
certificacions, etc.

Tramitar les subvencions, les beques i els ajuts deis estudiante amb els órgans
corresponents i duu a terme les gestions corresponents amb els estudiants.

Gestionar la tramitado, 1'expedició material, el registre i el lliurament del tltol
oficial i del suplement europeu al titol.

Difondre el programa, d'acord amb el que preveu la cláusula [6] d'aquest
conveni.

Seleccionar, contractar i retribuir 1'equip docent propi i col laborador.

Aportar continguts del programa formatiu.
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Informar de les dades oficiáis de la titulació ais organismes corresponents,

Aplicar el sistema de garantía de la qualitat.

b) Per la seva banda, AQU Catalunya es compromet a:

Participar en el disseny del programa, la definició de 1'estructura i/o de les
assignatures d'aquest.

Propasar personal docent col-laborador al programa, que la UOC selecciona,
contracta i retribueix, d'acord amb els estándards vigents en cada moment.

Aportar autors per elaborar continguts del programa formatiu, que la UOC ha de
contractar i retribuir, d'acord amb els estándards vigents en cada moment.

Cedir l'ús de recursos materials i/o de les instal lacions per a dur-hi a terme
activitats de] programa formatiu.

Difondre el programa a les xarxes i pels cañáis pertinents

4. Responsabilitat i representado

Les parts manifesien expressament que aquest acord no genera cap vincle de representado,
dependencia o subordinado entre si, per la qual cosa cap entitat no pot representar 1'altra en el
compliment de les seves obligacions legáis o contractuals ni en 1'assumpció de compromisos o
responsabilitats de 1'altra part.

La relació entre les parts que deriva d'aquesta conveni es una relació entre contractants
¡ndependents. Les parts reconeixen que aquest acord no genera cap tipus de relació laboral,
societaria, d'agéncia o franquicia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts no pot actuar
o presentar-se davant de tercers com si tingues aquesta relació amb 1'altra part. Cada part ha de
dur a terme els compromisos sota la seva responsabilitat exclusiva, amb els mitjans propis i de
conformitat amb la llei,

5. Propietat intel-lectual

La UOC es propietaria o titular única deis drets de propietat ¡ntel lectual, sens perjudici deis
pactes que hag¡ establert contractualment en un altre moment, de la totalitat deis continguts
aportáis per AQU Catalunya. L'ús d'aquests continguts durant el desenvolupament del curs no
atorga cap tipus de cessió de drets a AQU Catalunya.

No obstant 1'anterior, la UOC atorga a AQU Catalunya una llicéncia d'ús deis materials
encarregats i creats peí programa formatiu objecte del present acord, única i exclusivament per
dur a terme formacions internes al personal de 1'Agéncia i experts avaluadors, que finalitzará
quan expiri la vigencia del present conven]. L'ús haurá de fer-se sense introduir modificacions i
sempre indicant la titularitat de la UOC sobre els mateixos.
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6. Márqueting i difusió

La referencia al máster pot incloure ambdues parts, amb ordre ¡ndiferent, sigui amb la
incorporació de totes dues o deis literals «Universitat Oberta de Catalunya» i AQU Catalunya »
en els idiomes en qué sigui necessari, o la marca oficial «UOC» i la denominaciú AQU Catalunya
» comuna a qualsevol idioma.

Tota publicitat i referencia informativa addicional que AQU Catalunya elabori i desenvolupi amb
I objectiu de millorar la difusió del programa objecte de la present conveni, ha de ser acceptada i
aprovada préviament per la mateixa UOC. A mes, en tota la publicitat que es fací deis programes
de formació hi ha d'aparé¡xer el logotip de la UOC i la referencia al tipus de formaciú de qué es
tracti, seguint 1'aplicació i la normativa d'ús correctes del llibre d'estil de la marca UOC.

Qualsevol utilització del logotip d'una de les parts s'ha de fer seguint les normes que ha de
proporcionar la part a qui correspon amb aquesta finalitat, la qual es reserva el dret de comprovar
que aquest us respecta les normes d'utilització. AQU Catalunya es compromet a fer un bon us
de la marca UOC, segons el llibre d'estil de la marca UOC que se li ha de fer arribar.

Si es dona el cas, AQU Catalunya s'obliga de manera ¡mmediata, espontániament o a petició de
la UOC, a realitzar tots els actes que estiguin al seu abast per evitar els perjudicis que
s'ocaslonar¡en per la difusió, publicitat i márqueting incorrectes de la marca peí Máster
Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en 1'Educació Superior.

7. Protecció de dades de carácter personal

Ambdues parts reconeixen que compleixen totes les obligacions que deriven de la Llei orgánica
15/1999, de protecció de dades de carácter personal (LOPD), i la legislado complementaria, en
especial la relativa al deure de secret, les cessions de dades entre les parts, en cas que 1'acord
ho impliqui, i 1'adopció de les mesures de seguretat técniques i organitzatives que exigeix el Reial
decret 1720/2007.

Aixi mateix, reconeixen que se les ha informat de la ¡nclusió de les seves dades personáis en els
fitxers corresponents de les parts amb la finalitat de formalitzar aquest acord i de complir i
d executar les obligacions que en deriven, així com de la forma i el lloc on poden dirigir-se per a
exercir els drets d'accés, rectificado, cancel-lació i oposició que la llei preveu.

Aixl mateix, exclusivament en cas que 1'acord ¡mpliqui 1'accés ais fitxers de tractament de dades

personáis responsabilitat de les parts, en compliment de 1'article 12 de la LOPD, qui s'encarregui
del tractament de les dades tindrá autorització per a accedir-hi i tractar-les únicament i
exclusivament per a dur a terme el servei objecte d'aquest acord, i amb subjecció a les
especificacions següents:

a) Les dades personáis s'han de tractar únicament d'acord amb la finalitat i les instruccions
del responsable deis fitxers.

b) No son aplicables o no s'han d'util¡tzar les dades personáis subministrades amb una
finalitat diferent de la que figura en aquest acord, ni comunicar, ni tan sois per a
conservar-les, a altres persones. Tota subcontractació requereix 1'autorització del
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responsable deis fitxers, excepte per a la subcontractació general de servéis informátics
i d'allotjament (hosting)

c) S'han d'adoptar les mesures d'[ndole técnica i organitzativa que li corresponguin per
garantir la seguretat de les dades personáis subministrades. Per a aixó, s'han ¿'aplicar
totes les mesures de seguretat de nivell básic que exigeix el Reial decret 1720/2007
(articles del 88 al94 i del 105 al 108).

d) Un cap finalitzada la prestació, les dades personáis s'han de destruir o retomar al
responsable deis fitxers.

e) Totes les dades personáis subministrades son confidencials i no es poden revelar,
excepte en els supósits en qué sigui necessari per a desenvolupar aquest acord i en els
casos establerts legalment. Qui s'encarregu¡ de tractar-les ha de comunicar i fer complir
ais seus empleáis les obligacions que s'estableixen en aquest acord i, en concret, les
relativos al deure de secret i seguretat. El compliment d'aquestes obligacions continua
vigent fins i tot un cap finalitzada la relació entre les parts.

f) S'ha de comunicar al responsable deis fibers qualsevol sol-licitud d'accés, rectificado,
cancel'lació i oposició que rebi en els terminis i les formes que preveu la llei. En cas que
qui s'encarregui de tractar les dades ¡ncompleixi algún deis requisits ¡ les estipulacions
que es pacten en aquest contráete i les destini a una altra finalitat, o les comuniqui, es
considerará responsable del tractament i respondrá de les ¡nfraccions en qué hag¡
incorregut personalment, de manera que el responsable deis fitxers quedará exonera! de
tota responsabilitat.

8. Confidencialitat

Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentado i la informació que
s'hagin subministrat a 1'altra part durant la vigencia d'aquest document. Ambdues parts també
acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, excepte els treballadors, amb la
condició que també en mantinguin la confidencialitat i només en la mesura que sigui necessari
per a executar correctament aquest document.

L'acord de confidencialitat continua vigent fins ¡ tot després que aquest document s'extingeixi,
sigui quina en sigui la causa.

9. Entrada en vigor i durada

Aquest document entra en vigor en e[ moment en qué se signa, es vigent durant quatre [4] anys
de vigencia i es pot prorrogar després d'arribar a un acord signat entre les parts.

No obstant aixó, 1'eficácia d'aquest conveni queda supeditada a 1'obtenció de la verificació i
1'autorització per ¡mplementar-lo.
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lO.Resolució

Son causes de resolució d'aquest document les següents:

a) El mutu acord de les parts signante, manifestat per escrit.

b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre'1, amb un
preavís de [3] tres mesos, sense que la resolució afecti les accions ja comen^ades i
pendents d'acabar ni es liquidin els compromisos contrets per cadascuna de les parts
fins al moment de la resoluciú esmentada.

c) Lincompliment d'alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d'aquest
document dona dret a 1'altra part a resoldre unilateralment aquest acord, que es fa efectiu
en un perlode de trenta [30] dies a partir de la notificado.

d) Les causes generáis que estableix la legislado vigent.

En tot cas, les parts es comprometen a garantir els drets académics i, si escau, económics deis
estudiants que cursin el programa objecte d'aquest document en el moment de resoldre'1 o
denunciar-lo.

11.Comissi6 de seguiment

Ambdues parts, de comú acord, han de constituir una comissió de seguiment que ha de teñir
com a funció seguir tots els aspectes relacionáis amb aquest document. La comissió de
seguiment ha d'estar formada per un representant de cada institució deis departaments i/o
estudis que s'indiquen a continuado:

En representació de la UOC, la Direcciú deis Estudis de Psicologia i Ciéncies de
1'Educació.

En representado d'AQU Catalunya, la Direcció d'AQU Catalunya.

Aquesta comissió ha d'establir de comú acord les dates en qué es reunirán, presencialment o
virtualment, a partir de la signatura d'aquest document. La comissió s'ha de reunir un cop a 1'any,
com a mlnim. A cada reunió s'ha de fer el seguiment de les activitats objecte d'aquest acord i
aclarir tots els dubtes que es puguin plantejar en la interpretació i 1'execució d'aquest. S'ha
d'aixecar acta deis punts que son objecte de cada reunió.

12.Jurisdicció

Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe ¡ de portar
a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que calguin per a complir aquest acord a
satisfácelo d'ambdues institucions.

Les parts acorden que qualsevol controversia que derivi de la interpretació, el compliment o
1'execució deis acords d'aquest document s'ha de resoldre, de mutu acord, per mitjá de la
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comissió de seguiment que preveu la cláusula anterior. Aquesta comissió disposa d'un termini
de [30] trenta dies per a arribar a un acord.

Si no arriben a un acord en el termini establert, les parts convenen que les qüestions litigioses
que derivin de la interpretado, 1'aplicació o 1'execució deis acords que s'estableixen en aquest
document sún de coneixement i competencia deis jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat i perqué quedi constancia de tot el que s'ha convingut, ambdues parts
signen aquest document en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc ¡ en la data que sindiquen en
rencappalament.

de la

'lanell

ignlfic

berta de Catalunya

Sr. Josep Joan Moreso Mateos
Presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya
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