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L'article 64.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurfdic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, estableix que els projectes de disposicions
reglamentarles han d'anar acompanyats sempre, entre d'altra documentació, d'una memoria
general.

2.1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA DISPOSICIÓ I
ADEQUACIO DE LA NORMA ALS FINS QUE ES PERSEGUEIXEN

2.1.1. Introducció: Paprovació de la Uei 15/2015, de 21 de juliol, de
1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya fa
necessária 1'adaptació deis Estatuts d'AQU Catalunya.

L'aprovació i 1'entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Quaiitat
del Sistema Universitari de Catalunya, publicada al DOGC número 6919, de 23 dejuliol de 2015,
fa necessária 1'adaptació deis Estatuts de 1'Agéncia, tal com estableix al Disposició final primera
de la Llei esmentada.

En aquest sentit, pertoca al Govern de la Generalitat de Catalunya aprovar els Estatuts d'entitats
com AQU Catalunya, d'acord amb 1'article 21 en relació amb 1'article 3.2 del Decret legislatiu
2/2002, de 24 de desembre, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de mar?, de
1'Estatut de 1'Empresa Pública Catalana.

La proposta d'adaptaci6 deis Estatuts d'AQU Catalunya, que va ser aprovada peí Consell de
Govern en la sessió de 30 de novembre de 2015, s'alinea amb els objectius de 1'aprovació de la
Llei de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a 1'hora de construir nous
estándards de referencia sobre la qualitat i la seva aplicació en el sector de 1'educació superior,
alxl com la realització de tasques d'assessorament i d'acompanyament en aquesta transició,
sense deixar de banda 1'encárrec d'avaluació, certificado i avaluació d'aquests nous escenaris.

2.1.2. Justificado del contingut de del projecte de Decret peí qual
s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya

En primer lloc, d'acord amb el que disposa 1'article 20 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de
1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, e/s Estatuts d'AQU Catalunya
han de determinar, com a mínim, les funcions deis órgans de govern, 1'estructura orgánica I les
normes de funcionament de 1'Agéncia.
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En segon lloc, es fa notar que el text de la proposta deis Estatuts reprodueix, en alguns articles,
la regulació prevista a la Llei 15/2015, de 21 de julio!, de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya per raons organitzatives, de sistematització normativa i de facilitar la
comprensió d'una norma amb rang reglamentan.

Els Estatuts son la norma básica d'organitzaci6 i funcionament d'una entitat 1, per tant, ha de ser
completa i ha de contenir-ho fot.

Aixl dones, el fet que en la proposta deis Estatuts de 1'Agéncia h¡ aparegui la naturalesa, finalitats,
vators, funcions, órgans de govern i avaluado, garanties d'independéncia, régim de funcionament
i órgans col'legiats, recursos humans, econümics i jurldics d'AQU Catalunya, es justifica per
garantir-ne el bon funcionament des d'un punt de vista integrador i intel'ligibi]itat jurídica i práctica.

Finalment, a 1'article 19 de la proposta d'Estatuts es regula la Comissió d'Avaluació Institucional
i de Programes (en endavant, CAIP) atenent a la seva importancia en el procés d'assegurament
de la qualitat de 1'educació superior impartida per les universitats i centres d'educació superior.
En aquest sentit, aquesta Comissió ha de teñir un rang semblant al de la Comissió d'Avaluaci6
de la Recerca -que ha estat creada i regulada ais articles 12 i 13 de la LIei 15/2015, de 21 de
juliol-. Per tant, el Consell de Govern ha considerat necessari que la CAIP sigui regulada amb
rang reglamentar! en els Estatuts de 1'Agéncia per tal de donar estabilitat al seu funcionament i
desenvolupament de les funcions que se li atorguen.

2.1.2.1. Disposicions generáis
Peí que fa al Capítol 1, que estableix te naturalesa i la seu de /'Agencia, s'exposa el següent:

Larticle 1 del projecte fa referencia a la seva naturalesa. Aixl, 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya es una entitat de dret públic sotmés una entitat de dret públic
sotmesa a 1'ordenamentjuridic privat, amb personalitat juridica, plena capacitat i patrimoni propi
per al compliment de la seva finalitat, deis seus objectius i de les funcions establerts en la Llei
15/2015, de 21 de juliol, el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, peí qual s'aprova el Text
refús de la Llei 4/1985, de 29 de mar?, de 1'Estatut de 1'empresa pública catalana, aquests

Estatuts i la resta de la normativa vigent.

L'Agéncia actúa amb objectivitat i independencia técnica i professional, sense rebre instruccions
de les administracions publiques o d'altres institucions peí que fa a 1'acompliment deis seus
objectius i s'adscriu al departament competent en materia d'universitats.

La proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya garanteix el compliment de la Independencia d'AQL)
Catalunya en els sentit que s'estableix a /'aparta? 3.3 deis Estándards i directrius per a
1'assegurament de la qualitat de 1'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG), en la seva versió
revisada al maig de 2015, i que han de complir les agencies externes d'assegurament de la
qualitat. En concret, aquest estándard disposa que "tes agencies han de ser independents i
actuar amb autonomía. Han de ser plenamenf responsables de les seres activitafs i deis resultáis
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d'aquestes activitats, sense cap influencia de tercers". Aixi com també compleix les Directrius
establertes, que son les següents: /'. la independencia organitzativa, demostrada per
documentado oficial (p. ex., instrumsnts de govern, actes legislatius o estatufs de 1'organitzacio)
que estableix la independencia de la tasca de 1'agéncia respecte a tercers, com ara institucions
d'educació superior, governs i altres organitzacions de les parís interessades: ii. independencia
operativa: la definido i el funcionamenf deis procediments i els métodes de 1'agéncia, aixl com el
nomenament i la designado d'experts extems, es duen a terme de manera independent respecte
a tercers, com institucions d'educació superior, governs i altres parts interessades; ili.
independencia deis resultáis formáis: tot i que hi ha experta provinents de parts interessades
rellevants, especialment 1'alumnat, que participen en elsprocessos d'asseguramentde la qualitat,
efe resultáis fináis d'aquests processos son responsabilitat de 1'agéncia.

L'article 2 estableix la seu i el domicili de 1'Agéncia, la qual está a la ciutat de Barcelona, sens
perjudici de 1'establiment de dependéncies en els ámbits territorials que determini el Consell de
Govern. Així mateix, correspon al Consell de Govern acordar el domicili de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya aixi com la seva modifícació.

2.1.2.2 FinaUtat, objectius, funcions, principis d'actuació, valors i
activitat

En relació amb el Capítol 2, que descriu la finalitat, objectius, funcions, principis d'actuaciú, valors
/ activitat, s'exposa el següent:

L'article 3 descriu la finalitat i els objectius d'AQU Catalunya, que es resumeixen en qué la finalitat
de 1'Agéncia es promoure i garantir la qualitat de 1'educació superior, d'acord amb estándards
académics i saciáis internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent,
i proporcionar ais agents de 1'educació superior criteris i referents per a assolir els máxims
estándards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot atenent 1'interés que la societat té
per una educació superior de qualitat.

Aquest arttele reprodueix 1'article 2 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol.

Larticle 4 determina les funcions d'AQU Catalunya i reprodueix 1'article 3 de la Llei 15/2015, de
21 dejuliol, que son les següents:

a) Lavaluació de la docencia, la recerca, la transferencia de coneixement i la gestió del sistema
universitari.

b) L'avaluaci6, certificado, auditoria i acredifació de la qualitat de les universitats I deis centres
d'educaci6 superior.
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c) L'avaluació, la certificado, el seguiment i 1'acredifació, d'acord amb estSndards internacionsls,
deis ensenyaments conduents a 1'obtenció de tltols oficiáis i propis que imparteixen les
universitats i d'altres centres d'educaci'6 superior.

d) El foment de 1'avaluació i la comparado de criteris de qualitat, d'acord amb estandards
internacionals, especialment peí que fe a la docencia, la recerca, i la transferencia del
coneixement.

e) Lemissió de les acredifacions de recerca i recerca avanfada, d'acord amb la Llei d'universitats
de Catalunya.

f) Uemissió deis informes pertinents per a la contractació de professorat lector, d'acord amb la
Llei d'universitats de Catalunya.

g) L'avaluació de 1'activifaf del personal docenf i/o investigador de les universitats privades i deis
centres adscrits a les universitals.

h) Lavaluació de 1'activitat que acompleix el personal investigador de les universitats, i la
valorado deis mente individuals del personal docent i investigador, funcionan i contracta!, dacord
amb la Llei d'universitats de Catalunya.

i) Lobservació, 1'análisi i el debat sobre les tenüencies i el desenvolupament nacional i
internacional en 1'ambit de 1'educació superior, aixl com 1'orientació experta i 1'assessorament que

contribueixi a promoure 1'excel léncia deis servéis prestáis per les universitats i centres
d'educac/6 superior.

j) Lelaboració dlnformació i la seva comunicado sobre els déficits de qualitat detectáis en les
universitats. llurs centres de recerca i innovado i els centres d'educació superior, amb 1'objectiu

de millorar-ne la qualitat.

k) Lelaboració dlnformació estadística i d'indicadors sobre 1'educació superior i la recerca de les
universitafs per tal de facilitar 1'analisi de la seva situado i evolució.

I) Limpuls de la generado de coneixement i del pmveiment d'informaciú pública que demostri
f'este( de la qualitat i deis processos d'avaluació de la qualifat de les universitats i deis centres
d'educaci6 superior i deis servéis que ofereixen, per a contribuir al retiment de comptes a la
societat

m) El foment i 1'impuls de la recerca i la innovado sobre efe models i efe processos d'avaluació,
certificado i acreditado de la qualitat.

n) La representado internacional del sistema de garantía externa de qualitat corresponent al
sistema universifari de Catalunya, la participado en xarxes o organismes I en institucions o

organitzacions competents en materia d'assegurament de la qualitat, i la paiíicipació en el
desenvolupament de 1'Espai Europeu d'Educació Superior, tot aixó de conformltat amb la
normativa vigent.

o) El foment d'avaluacions temétiques i de pmcessos de garantía interna de qualitat de les
universitats i els centres d'educaci6 superior i el desenvolupamenf de processos d'avaluaci6 i

garantía externa de la qualitat.

Memoria avaluació d'impacte de la proposta deis Estatuts d'AQU Catalunya



Agenda
peralaQualitat
del Sistema L^hrersttari
deCataIimya

p) Les tasques que, en 1'ambit de les seves funcions, li siguin encarregades peí departament
competent en materia d'universitats, per les universitats, pete centres d'educac¡6 superior, per
a/fres deparfamenfs de 1'Administració de la Generalitat, institucions o centres d'educació

superiors europeus i altres entitats que desenvolupen una activitat similar a les universitats
catalanes.

q) Les altres funcions que li atribueixen les liéis que fan referencia a 1'Agéncia, aquests Esfatuts
/ tes a/fres normes vigenfs.

D'altra banda també es preveu el deure d'informar el Govern i el Parlament de 1'activitat de

1'Agéncia sobre 1'evolució de la qualitat de la docencia, la recerca i la innovació del sistema

universitari de Catalunya i de la qualitat deis centres d'educació superior.

L'article 5 presenta els principis d'actuaci6 i valors de 1'Agéncia, que conté el mateix contingut
que 1'article 4 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol.

Així, es disposa que 1'Agéncia actúa d'acord amb els principis de competencia científica i técnica,
legalitat, seguretat jurídica i independencia, i d'acord amb efe estándards i les directrius

internacionals d'assegurament de la qualifat, aspectes que també donen compliment a alió que
estableixen els Estándards i directrius per a 1'assegurament de la qualitat.

Seguidament, 1'apartat segon de 1'arttele 4 enumera els valors que guien 1'actuació de 1'Agéncia
que, majoritáriament, ja eren aplicables d'acord amb el que disposa el Codi étic d'AQU Catalunya.
Els valors de 1'Agéncia son els següents:

a) Lenfocament europeu en les accions d'integració del sistema universitari a 1'Espai Europeu
d'Educació Superior.

b) La cooperado amb les universitats, els centres d'educació superior i 1'Administració de la
Generalitat per a generar mes valor afsgit en llurs servéis i activitats. L'Agéncia ha de teñir en
compte la diversitat i la pluralitat en el camp de l'avaluaci6 de la qualitat.

c) La cooperado ¡coordinado amb altres agencies i organismes que tinguin la mateixa finalitat.

d) La participado deis col-lectius implicáis en efe processos de garantía de la qualitat: estudiants,
professors i invesfigadors.

e) L'obertura, receptivitat i integrado envers les demandes socials relacionades amb la qualitat
de 1'educació superior.

f) La transparencia, entesa com 1'accés públic a una informado completa, exacta i clara sobre
1'activitat de 1'Agéncia i la situado del sistema universifari.

g) Lassegurament intern i extern de la qualitat a 1'Agéncia.

h) La innovado continua en metodologies iprocessos.

i) El treball en xarxa amb el personal i tes persones col-laboradores de 1'Agéncia.

j) Lassegurament de 1'expertesa i professionalitat del personal i les persones col-laboradores
d'AQU Catalunya.

Memoria general de la proposta deis Estatuts tfAQU Catalunya
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k) Lefectivitat de /'Agencia, entesa en el sentó que 1'Agéncia comparteix el benefici del
coneixement i 1'experiéncia del seu treball amb I'Administrado, les universifats i la resta de la
sotíetat ¡proporciona informado que facilita una millar presa de decisions en 1'ambit de 1'educació
superior.

1) L'acompliment en 1'exercici de les seres funcions deis principis d'eficácia i d'eficiéncia, actuant
amb la máxima diligencia i generado de valor.

En 1'apartat tercer de 1'article 5 s'indica que 1'avaluació de la qualitaf, la certificado deis processos
i 1'acreditació deis ensenyaments del sistema universitari de Catalunya s'han d'orientar a llur
adequació permanenl a les demandes saciáis, ais requisits de qualitat de formado universitaria
/ a la minora continua de llurs processos, en el marc de 1'Espai Europeu d'Educació Superior.

Aquestes previsions ja es recollien en 1'article 138 de la Llei d'universitats de Catalunya i s'ha
considerat apropiat fer-ne referencia atenent al servei públic que realitza 1'Agéncia, que ha de
projectar el sistema universitari de Catalunya a nivell europeu, amb les máximes garanties de
comparabilitat, éxit i atracció de talent.

L'article 6 fa referencia a 1'activitat que du a terme 1'Agéncia. En aquest sentit, es concreta que

1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya actúa en execució del contráete
programa, del Pía estratégic vigent, del Pía d'activitats anual i també per encárrec de les
institucions esmentades a 1'article 4.1.p deis Estatuts. La referencia al contráete programa es una

novetat respecte els Estatuts d'AQU Catalunya de 1'any 2003, que introdueix la Llei de 1'Agéncia
i que es desenvolupa a 1'article 32 de la proposta deis nous Estatuts.

El Consell de Govern o 1'órgan de Govern de 1'Agéncia en qui delegui ha d'aprovar un sistema

de qualitat intern i un codi étic, com a instruments per al millar desenvolupament de les seves
funcions. Aquest document haurá de contenir els principis d'actuaci6 i valors que garanteixen la
independencia técnica i de funcionament de 1'Agéncia. Aquesta no es una novetat deis nous
Estatuts, sino que es desprén del sistema de qualitat que introduTa 1'article 5 deis darrers estatuts.

Finalment, també es preveu 1'elaboració d'una memoria anual, que ha d'aprovar el Consell de
Govern.

L'article 7 fa referencia a 1'aplicació de la normativa de protecció de dades de carácter personal i

a les disposicions que la desenvolupen a AQU Catalunya. Tal com preveien els Estatuts de 2003,
la nova proposta d'Estatuts estableix que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya resta sotmesa al control de 1'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i ha d'inscriure
els seus fitxers, bases de dades i altres tractaments de dades de carácter personal al Registre

de Protecció de Dades de Catalunya, quan així sigui exigible, d'acord amb la legislado vigent.

En aquest sentit, es fa notar que AQU Catalunya ha superat favorablement 1'auditoria realitzada
per 1'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el marc del IV Pía d'Auditoria que ha verificat
el compliment de diversos aspectos de la normativa de protecció de dades i ha estat certificada
per la norma 130:27001 en materia de seguretat de la informació.

^^VO^'^'^1 <.".'>".
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Per tant, el manteniment d'aquest precepte reforgará la dinámica d'AQU Catalunya en materia
de protecció de dades de carácter personal.

L'article 8 reconeix la necessitat que, per al compliment deis seus objectius i 1'exercici de les
seves funcions, 1'Agéncia s'ha de relacionar amb altres entitats o órgans amb funcions
d'avaluaci6 en els ámbits de la seva competencia. Aixl mateix, les relacions externes s'han de
fonamentar en el principi de col-laboració i teñen com a finalitat millorar el funcionament de les

respectives entitats.

Aquest precepte desenvolupa 1'article 27 de la Llei 15/2015 en relació amb 1'article 4.2, lletra c)
de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol. Així, la cooperado amb altres agencies i organismes nacionals
i internacionals que tinguin una finalitat semblan! fa avanzar la metodología de 1'Agéncia en
materia de garantía externa de la qualitat, reforma el reconeixement internacional de 1'Agéncia i
de la seva actlvitat, afavorint que les titulacions catalanes siguin reconegudes fora de Catalunya
i ajuda a posicionar el sistema universitari de Catalunya en una situació estratégica, d'aliances i
atractiva en el marc de 1'EEES i els seus avantatges: mobilitat d'estudiants, de professorat,
augment i reconeixement del prestigi de 1'educació superior que s'imparteix a Catalunya i atrácelo
i retenció del talent envers el sistema universitari cátala.

En aquest sentit, 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya podrá participar
i cooperar, d'acord amb els criteris d'actuació que aprovi el Consell de Govern, i dins de les seves
disponibilitats pressupostáries, amb les actuacions i els programes d'avaluació i qualitat de
qualsevol ámbit. A aquests efectes, pot establir acords de coordinació, d'intercanvi d'experiéncies
i de reconeixement mutu amb altres agencies o organismes d'avaluaciú, tant autonómics,
estafáis com internacionals, que tinguin atribuTdes competéncies o funcions en aquest mateix
ámbit d'actuació.

D'acord amb el que s'ha exposat, aquest precepte permet que 1'Agéncia pugui operar com un
auténtic dinamitzador de 1'assegurament de la qualitat de 1'educació superior amb tots els
stakeholders (grups d'interés) i a tots els nivells en qué aquesta materia es desenvolupa.

L'article 9 regula 1'avaluació externa de 1'Agéncia determinant que d'acord amb els estándards i
les directrius internacionals per a 1'assegurament de la qualitat, 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya s'ha de sotmetre periódicament, a proposta del Consell de
Govern, a una avaluació externa internacional de la qualitat deis servéis que presta adreyada a
la seva millora constant i al seu reconeixement extern. Aquest precepte compleix 1'estándard 3.7
deis Estandards i directrius per a 1'assegurament de la qualitat de 1'Espai Europeu d'Educació
Superior (ESG) que disposa que "les agencies s'han de sotmetre a una avaluació externa

almenys un cop cada cinc anys a fi de demostrar que complejxen els ESG" amb la directriu que
"una avaluado externa periódica ajudará 1'agéncia a reflexionar sobre les seves polltiques i
activitats. Es (ráete d'un mitjá per garantir a 1'agéncia i les parts interessades que aquesta
continua complint efe principis recollits en efe ESG".
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Es important que aquest 1'article 9 de la proposta deis Estatuts, ja previst a 1'article 26 de la Llei
15/2015, de 21 de juliol, aparegui ais Estatuts de 1'Agéncia, s'inclogu¡ ais Estatus per tal de
reformar la necessitat de 1'avaluació externa de 1'Agéncia com una de les principáis mesures per
assegurar el compliment deis estándards exigits per les organitzacions internacionals en materia

d'assegurament de la qualitat de 1'educació superior, reflexionar sobre les seves polltiques i
activitats, com a base per a la presa de decisions en la millora continua de les funcions i
actuacions de 1'Agéncia.

Finalment, 1'acreditació externa del compliment deis estándards permetrá mantenir la confianza
deis stakeholders que reben els servéis de 1'Agéncia.

2.1.2.3 Organs de govern i Comissió Assessora.
En relació amb el Capítol 3 deis Estatuts, es concreten lesfuncions i característiques deis Organs

de Govern i la Comissió Assessora.

L'article 10 enumera els órgans de govern de 1'Agéncia, tal com disposa 1'article 5 de la Llei
15/2015, de 21 de juliol. L'arquitectura de govern de 1'Agéncia s'estructura en tres órgans: el
president o presidenta, el Consell de Govern i el director o directora. Peí que fa al Consell de
Govern de 1'Agéncia, que es 1'órgan superior de govern, es fomenta la participació activa i directa
deis stakeholders (agents implicats que es vinculen, en el cas que ens ocupa, amb les
universitats de Catalunya), ja que en son membres tots els rectors de les universitats catalanes i
s'hi incorporen dos estudiants (un de grau i un de postgrau), aixl com dos representants de els
organitzacions sindicáis mes representatives en el Consell Interuniversitari de Catalunya i també
académics de reconegut prestigi.

Respecte deis anteriors estatuts s'actualitza la nomenclatura del Consell de Direcció a Consell
de Govern. D'altra banda, no hi ha canvis significatius en 1'atribució de funcions d'aquest órgan

col-legiat de govern.

Larticle 11 de la proposta d'Estatuts fa referencia a la regulació de la figura del presiden! de
1'Agéncia, que ja está regulat a 1'article 6 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, i que es necessari
que aparegui en aquesta proposta, ja que en la norma d'organitzac¡6 del funcionament d'AQU
Catalunya hi han d'aparéixer tant els órgans de govern com les seves caracteristiques principáis
com son el sistema de nomenament, les causes de cessament i les seves funcions o atribucions.

En aquest sentit, i per completar la figura del presiden! en els Estatuts, a 1'apartat 1r d'aquest
article es concreten les seves competéncies que recullen la doble funció que exerceix a 1'Agéncia:
la institucional i la de máxima representació de 1'Agéncia (per exemple, la lletra b quan es diu que
al presiden! li correspon "exercir la representado institucional de 1'Agéncia") i la que exerceix com
a presiden! del Consell de Govern (per exemple, la ¡letra d, que es la propia del presiden! d'un
órgan col-legiat).
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Larticle 12 fa referencia a la regulació del Consell de Govern en termes semblants ais que he fa
larticle7dela Llei 15/2015, de 21 dejuliolsobre les caractenstiquesicomposiciódel Consellde
Govern.

L'article 13 compleix el mandat establert a 1'article 7.2 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, d'AQU
Catalunya sobre la determinació de les funcions del Consell de Govern de 1'Agéncia. Aix!,
s'enumeren les funcions que corresponen al Consell de Govern.

A mes a mes de les funcions que els Estatuts de 1'any 2003 exercia el Consell de Direcció -
actual Consell de Govern-, en els nous Estatuts es propasa afegir com a funcions del Consell
de Govern les següents: (a) aprovar el Pía estratégic de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya; (d) Aprovar, a proposta del president de 1'Agéncia per a la Qualifat del
Sistema Universitari de Catalunya, la creado, modificado i supressió de les comissions
cfai/a/uacíó, d'acreditaci6 i de cerfificació de carácter permanent, per a 1'acompliment de les
funcions de 1'Agéncia per a te Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: (e) Aprovar, a
proposta del president de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la
creado, modificado I supressió de les comissions especifiques de carácter no permanentper al
desenvolupament d'encárrecs concrets, (h) i (i) aprovació o ratificado deis reglaments de
funcionament intern de les comissions de 1'Agéncia; (I) Aprovar, a proposta del director,
1'estructura organitzativa de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

D'altra banda, a 1'apartat 2n d'aquest article es djsposa que el Consell de Govem pot delegar en
la Comissió Permanent, en el president de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya I en el director les seves funcions, a excepció de les descrites a les lletres a, b, c, f, g,
i, j, k, q, siv de 1'apartat 1r.

Amb la concreció d'aquestes funcions es millora i completa el functonament del Consell de
Govern respecte 1'anterior regulació deis Estatuts, ja que es despleguen totes les funcions d'un
órgan de govern superior d'una entitat de dret públic i s'adeqüen ais requeriments d'una institució
d'avaluació externa independent d'assegurament de la qualitat de 1'educació superior,
homologabie a nivell internacional.

Larticle 14discosael mateixque 1'article 8 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, en relació amb les
caracteristiques de la Comissió Permanent. A 1'apartat 5é d'aquest article deis Estatuts
s'introdueix la funció del Consell de Govern peí que fa a 1'aprovactó del reglament de
funcionament infern de la Comissió Permanent que ha de determinar, com a minim, el réglm de
permanencia, renovado i reelecció deis seus membres i el régim d'adopc/6 deis acords de la
Comissió.

L'article 15 regula la figura del director de 1'Agéncia. Els dos primers apartats d'aquest precepte
son els mateixos que 1'article 9 de la Llei d'AQU Catalunya.
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L'apartat 3r assigna les funcions del director, que es corresponen amb la direcció técnica i
administrativa de 1'Agéncia i amb 1'assegurament de 1'execució els acords del Consell de Govern
i de la Comissió Permanent, com per exemple, dirigir, organitzar i gestionar els servéis de
1'Agéncia d'acord amb les directrius del Consell de Govern i executar ¡ fer complir els acords del
Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent. La proposta d'Estatuts introdueixen una

nova funció del director, que es la de crear, modificar i suprimir els comités de carácter consultiu
necessaris per desenvolupar les activitats i els servéis de 1'Agéncia.

L'article 16 regula les caracteristiques i funcions del Secretari, que s'esmenta a 1'article 7.9 de la
Llei 15/2015, de 21 de juliol. El precepte deis Estatuts concreta que el Secretan del Consell de
Direcció es nomena peí Consell de Govern, a proposta del president, i ha de formar part del
personal d'AQU Catalunya.

Lapartat 3r del precepte deis Estatuts determina les seves funcions, entre les quals es
destaquen: la realització de la convocatoria de les sessions per ordre del presiden! o presidenta,
estendre 1'acta de la sessió, teñir cura que es practiquin els actes de comunicado necessária,

estendre els certificats pertinents, etc. En relació amb la regulació prevista ais Estatuts de 1'any
2003, s'afegeixen dues noves funcions, que son la de custodiar i arxivar les actes i la de facilitar
afs membres de 1'órgan col-legiaf la informado necessaria pera 1'exercici de les seves funcions.

Aixl mateix, a 1'apartat 4t es disposa que el secretan donará suport al director en 1'exercici de les
seves funcions i la coordinado de les tasques de secretaria de les diferents comissions, si es el

cas.

L'article17fa referencia a la ComissióAssessora, que está regulada a 1'article 10 de la Llei d'AQU

Catalunya. Aquesta Comissió es un órgan de carácter consultiu que col labora amb 1'Agéncia en
1'assessorament de les estratégies, en la definido i millora deis procediments i en 1'elaboració de
propostes d'actuaci6, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de 1'Agéncia, d'acord
amb referents internacionals.

L'apartat 2n de 1'article 17 de la proposta deis Estatuts enumera la composició de la Comissió
Assessora, en correspondencia amb el que demana 1'article 10.2 deis Estatuts. En concret,

aquesta Comissió estará formada peí presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, que n'ostenta la Presidencia, el director de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, fins a quatre académics nacionals i dos académics

internacionals amb experiencia internacional i de reconegut prestigi, nomenats peí president de
1'Agéncia un cop escoltat el Consell de Govern, dos estudiants de les universitats catalanes de
grau, postgrau o doctorat, nomenats peí president de 1'Agéncia escoltat el Consell de Govern i
dos representants deis sindicáis majoritaris a Catalunya que han d'ésser académics nomenats
peí president de 1'Agéncia a proposta deis sindicáis escoltat el Consell de Govern.

D'altra banda, també es preveu que la Comissió Assessora ha de teñir un reglament de

funcionament, determina les funcions del seu presiden!, així com el termini de nomenament deis

seus membres.
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La Comissió Assessora ha d'esdevenir un órgan consultiu básic per al plantejament de propostes
estratégiques que pot seguir 1'Agéncia amb 1'assessorament de reconeguts experts nacionals i
Internacionals.

2.1.2.4 Avaluació, acreditació i certifícació.

El Capítol 4 de la proposta d'Estatuts d'AQU desenvolupa la regulació relativa ais órgans
d avaluaciú, acreditado i certificació, aixt com les comissió especifiques no permanents. La
secció primera fa referencia a les comissions permanents.

Aquest capítol concreta les comissions que han de complir les funcions d'avaluació, acreditado
i certificado de 1'Agéncia.

Ates que la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, de 1'Agéncia pera la Qualitatdel Sistema Universitari de
Catalunya aprofundeix en la regulació d'una de les Comissions -la Comissió d'Avaluaci6 de la

Recerca, articles 11,12 i 13- i en la resta de Comissions -article 14- dona una gran autonomía
al Consell de Govern, tant en 1'organjtzació, composició com atribució de funcions, el Consell de
Govern va considerar adequat equilibrar aquest fef amb una regulació minima ais Estatuts per a
les principáis comissions d'avaluaci6.

En concret, s'ha sistematitzat la regulació mínima de la Comissió d'Avaluació Institucional i de

Programes, fet que suposa la concentrado d'aquesta activitat en una Comissió que tractará d'una
manera homogénia i eficient 1'exercici de la potestat discrecional en 1'ámbit de 1'avaluació de la

qualitat d institucions d'educaci6 superior i de programes formatius, de la mateixa manera que
ha fet la Llei d'AQU Catalunya amb la Comissió d'Avaluació de la Recerca, peí que fa a 1'avaluació
de 1'activjtat del personal docent i investigador.

En aquest sentit, amb la regulació i diferenciado de funcions ais Estatuts de 1'Agéncia d'aquestes
dues comissions es garanteix que 1'avaluació del professorat universitari j 1'avaluació de les
institucions d'educació superior sigui estable i fiable en el desenvolupament de les tasques
própies d'una agencia d'assegurament extern de la qualitat de 1'educació superior.

L'article 18 estableix que per a 1'exercici de les seves funcions, 1'Agéncia s'estructura en les
comisstons de carácter permanent següents: la Comissió d'Avaluació Institucional i de

Programes, la Comissió d'Avaluaci6 de la Recerca, la Comissió d'Apel-lacions i les altres
comissions de carácter permanent que creí el Consell de Govern.

L'article 19 deis Estatuts regula la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, en un sentit
semblan! al que la Llei 15/2015, de 21 de juliol, fa de la Comissió d'Avaluaci6 de la Recerca. En

aquest sentit, el Consell de Govern desenvolupa la funció de farticle 14 de la Llei d'AQU

Catalunya sobre la creació de comissions d'avaluació. En aquest cas, pero, el Consell de Govern
considera necessari fixar vía estatutaria aquesta Comissió per tal d'organitzar les funcions
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d'avaluació, acreditació i certificado en els dos principáis ámbits d'actuació de 1'Agéncia -la
institucional i la de professorat-.

En aquest article es concreta que la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes es una
comissió de carácter permanent que exerceix les funcions que estableixen les lletres a, jb, c, d, j,

m i o de 1'article 4 deis Estatuts a 1'apartat Ir.

L'apartat 2n de 1'article 19 de la proposta deis Estatuts disposa la composició de la Comissió, que
será presidida peí director de 1'Agéncia, formada per membres de la comunitat académica
universitaria, professionals de reconegut prestigi en 1'ámbit de ta gestió de la qualitat i estudiants
de grau, postgrau o doctorat. Aquesta composició garanteix que les avaluacions de les titulacions
i institucions d'educaci6 superior tinguin en compte tots els stakeholders que hi intervenen i que

els resultáis d'avaluació tinguin la legitimitat i confianza del sistema universitari.

Els membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes son designáis peí Consell

de Govern, a proposta del presiden! de la Comissió, d'acord amb el procediment establert en el
regtament de funcionament intern de la Comissió. Aquests serán nomenats per un període de 4
anys, renovable una sola vegada, a excepció de 1'estudiant que ha de continuar essent-ho per
formar part de la Comissió.

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes pot exercir les seves funcions mitjangant

les comissions especifiques que la mateixa Comissió constitueixi. El president de cadascuna
d'aquestes comissions especifiques ha d'ésser un membre de la Comissió d'Avaluació
Institucional i de Programes, designa! peí presiden! d'aquesta Comissió.

L'article 20 regula la Comissió d'Avaluació de la Recerca en els mateixos termes que 1'article 12
de la Llei d'AQU Catalunya. L'única concreció que es fa en els Estatuts es 1'exemplificació del
"personal investigador en actiu a Catalunya" com es el cas del personal investigador contracta!
per la Instltucio Catalana de Recerca i Estudis Avangats i personal investigador deis Centres de
Recerca de Catalunya. Aixl com també disposa que la Comissió d'Avaluaciú de la Recerca ha
d'aprovar efe criteris i requisits deis membres que formen parí del terf resten? de fa Comissió, lot
garantint unes condicions adequades a 1'objectiu de la comissió (apartat 3r).

L'article 21 reprodueix 1'article 13 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, de 1'Agéncia. En concret,

regula el funcionament de la Comissió d'Avaluac¡6 de la Recerca i estableix que dura a terme la
seva activitat per mitjá de subcomissions, que poden teñir carácter permanent, amb funcions
d'informe, proposta i recomanació. El president de cadascuna d'aquestes subcomissions ha
d'ésser un membre de la Comissió d'Avaluació de la Recerca designat peí president d'aquesta

Comissió.

Els membres de les subcomissions serán designats peí president de la Comissió d'Avaluació de

laRecerca,d'acordambelsrequisitsielprocedimentqueestable¡xl'article12delaLlei 15/2015,
del 21 de juliol. S'hi ha d'integrar, en tot cas, membres externs al sistema universitari i de recerca
cátala. La Comlssió d'Avaluació de la Recerca ha d'aprovar els criteris i requisits deis membres
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que formen part del ter? restant de cadascuna de les subcomissions, tot garantlnt unes
condicions adequades a 1'objectiu de cada subcomissió.

S'enumeren, igualment, les subcomissions especffiqües de la Comissió d'Avaluac¡6 de la
Recerca a 1'apartat 3 de 1'article, que son: la Comissió específica per 1'acreditació de la recerca,
la Comissió especifica per 1'acreditació de la recerca avanzada, la Comissió específica per
I avaluaciú deis professors lectors, i la Comissió Especifica per a 1'avaluació de 1'activitat docent
i de gestió, del personal docent i investigador. Ais Estatuts es concreta la funciú d'avaluació de
cada comissió, amb la precisió que a la Comissió especifica per a 1'acreditació de recerca li
correspon, a mes a mes, de 1'emissió de 1'acreditació de recerca, 1'avaluació de 1'activitat

investigadora del personal docent i investigador (sexennis d'investigació). La Comissió
d'Avaluació de la Recerca pot crear altres subcomissions especifiques, permanents o no
permanents, per donar resposta a encárrecs concrets.

Larticle 22 regula la Comissió d'apel-lacions, que será 1'encarregada de resoldre els recursos
d'al^da interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes,
de la Comissió d'Avaluaci6 de la Recerca i de les altres comissions d'avaluació. certificació i

acreditado permanents i no permanents. Les seves resolucions exhaureixen la via

administrativa. També li correspon 1'emissió d'informes de revisió d'altres actes emesos per les
comissions quan així s'estableixi en els processos d'avaluació, certificació i acreditado, com es

el supósit de la verificació o acreditado de titulacions universitáries oficiáis, la decisió final de les

quals, incloent la resolució deis recursos d'al?ada correspon al Consell d'Un¡versitats del Ministeri
competen! en materia universitaria de 1'Administració General de 1'Estat.

En el cas que 1'agéncia prengui decisions formáis sobre la qualitat de les unitats avaluades, com
pot ser 1'acreditació de programes, 1'apartat 2.7 deis Estándards i directrius per a 1'assegurament
de la qualitat de 1'Espai Europeu d'Educaci6 Superior (ESG), disposa que "cal definir clarament
efe procesaos de reclamado i apel-lacio com a part del disseny deis processos d'assegurament
extem de la qualitat i comunicar-los a les institucions'.

La necessitat de comptar amb un órgan que tracti els recursos i apel-lacions que es presentin
recomana establir aquesta comissió que en el cas de 1'Agéncia comptaria amb experts no
vinculáis d'altra manera amb 1'Agéncia .

Aquesta Comissió estará compasada per un membre del Consell de Direcció, que en será el
president i per un nombre igual o superior a dos, a determinar peí Consell de Direcció, de
persones membres amb prestigi académic, cientifíc o professional i competencia técnica, que no
pertanyin a cap altra comissió de 1'Agéncia.

La Comissió d'apel-lacions centralitza la revisió deis actes d'avaluació de les Comissions de

1'Agéncia, a diferencia de 1'estructura establerta pels Estatuts de 1'any 2003, que atorgava ais
presidents de les Comissions aquesta funció.

Finalment, s'estabteix que els procediments i el reglament de funcionament intern de la Comissiú
d'apel'lacions serán aprovats peí Consell de Govern a proposta de la mateixa Comissió i, en tot
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cas, s'han de publicar en el web de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

A 1'article 23 es fa referencia a les Comissions permanents creades pe] Consell de Govern.

Correspon al Consell de Govern, a proposta del presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions
permanents d'avaluaci6, acreditació i certificado, per al compliment de les funcions de 1'Agéncia
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Les comissions creades peí Consell de
Govem hauran d'ésser presidides i integrades per persones de reconegut prestigi académic,
cientffic o professional. Els presidents d'aquestes comissions son nomenats peí Consell de
Govern, a proposta del president de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

En referencia ais seus membres, aquests son nomenats peí Consell de Govern a proposta del
presiden! de les comissions. Els presidents i els membres de les comissions creades peí Consell
de Govern serán nomenats per a un perfode de quatre anys, renovable una sola vegada. Una
vegada finalitzat llur mandat, han de continuar en el carree en funcions fins que no prenguin
possessió llurs successors.

Les comissions han d'aprovar els seus reglaments de funcionament ¡ntern i poden exercir les
seves funcions mitjan?ant les comissions especifiques o temátiques que les mateixes comisstons
acordin constituir.

La flexibilitat de creació de Comissions d'avaluaci6 adequades a les necessitats de 1'Agéncia per

a 1'assegurament de la qualitat de 1'educació superior en qualsevol ámbit será clau per respondre
amb la máxima eficiencia i impacte ais reptes que demandin tant els stakeholders com els que
detecti 1'Agéncia a través deis seus órgans, tant de govern, d'avaluaci6 com consultius.

La secció seaona del Capítol 4 fa referencia a les Comissions especifiques de carácter no
permanent. En concret, 1'article 24, la redacció del qual es realitza en els Estatuts i que no
reprodueix cap article de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, estableix que el Consell de Govern pot
delegar al presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i al
director de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la creació, la
modificació i la supressió de les comissions especifiques no permanents per al desenvolupament
d'encárrecs concrets, que es regeixen peí que estableix 1'article 14 de la Llei 15/2015, del 21 de
juliol.

Aquestes comissions han de ser adequades tant en composició com en nombre a 1'encárrec que
se'ls fací i han d'actuar d'acord amb els principis d'actuaci6 i valors de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya.

Memoria avaluado d'impacte de la proposta deis Estatuts d'AQU Catalunya



Agenda
peralaQual^
del Sistema UilvBrsltari
deCattíunya

La secció tercera del Capital 4 de la proposta deis Estatuts versa sobre les garanties
d independencia técnica, procedimental i drets i obligacions deis membres de les comissions
permanents i no permanents.

L'article 25 fa referencia a la independencia técnica i professional i publicitat de criteris i
procediments que teñen garantides tant les comissions permanents, com les especifiques I les
no permanente. Es important destacar aquestes garanties, ja reconegudes a 1'article 17 de la Llei
d AQU Catalunya perqué s'ha de garantir, tant legalment com estatutaria, la independencia de
¡Agencia per donar compliment a 1'estándard 3.3 deis Estándards i directrius per a
1'assegurament de la qualifat de 1'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG) al qual ja s'ha fer
referencia en el punt 2.1.2.1 d'aquesta memoria. Així mateix, l'6rgan superior de govern de
1'Agéncia, el Consell de Direcció, també ha de vetllar per garantir aquesta independencia técnica.

D'altra banda, i seguint els principis de transparencia en 1'actuació administrativa. 1'article 15
estableix que tant els criteris, els procediments d'avaluació i els reglaments de funcionament de
les comissions d'avaluaci6 es publiquin a la página web de 1'Agéncia, fet que ja es produla fins
ara encara que no hi obligues cap norma.

Els procediments d'avaluació, acreditado, certificació i auditoria i els reglaments de funcionament
intern de les comissions s'han de publicar, en tot cas, en el web de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

L article 26. sobre el funcionament i procediments de les comissions, estableix que les comissions
permanents regulades ais estatuts han d'aprovar el seu reglament de funcionament intern, aixf
com els procediments per a 1'avaluació, 1'acreditació i la certificado que corresponguin, d'acord
amb la normativa vigent. Les comissions esmentades podran, així mateix, aprovarels reglaments
que siguin d'aplicació a les comissions especffiques que se'n derivin. Els reglaments esmentats
serán ratificáis peí Consell de Govern.

En aquest sentit, es garanteix mitjanyant els Estatuts que totes les Comissions que es cre'fn per
AQU Catalunya un régim de funcionament i procedimental mínim i preceptiu.

Per la seva banda, 1'article 27, introdueix la regulació deis drets i obligacions deis membres de
les comissions establint així que els presidents i els membres de les comissions permanents i de
les comissions especifiques no permanents han de col-laborar i participar en aquelles activitats
que afectin el bon desenvolupament de la Comissió a la qual pertanyen i els reconeix el dret a
exercir les seves funcions amb plena independencia técnica i neutralitat, amb llibertat
d'expressló, sense rebre cap instrucció i indicació.
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2.1.2.5. Régim de funcionament deis órgans col-lectius.
El Capítol 5 de la proposta versa sobre el régim de funcionament deis órgans col-lectius de
1'Agéncia.

En concret, 1'article 28 disposa que els órgans col-legiats de 1'Agéncia es poden reunir de forma
presencial, a distancia o mixta. Es consideren inclosos entre els mitjans electrónics válids, el
correu electrónic. les audioconferéncies i les videoconferéncies, entre d'altres. La regulado

d'aquest apartat compleix el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurldic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya.

La convocatoria de les reunions deis órgans col-legiats, s'haurá de notificar ais membres amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d'urgéncia apreciada peí president,
que s'ha de fer constar a la convocatoria. La convocatoria de la sessió s'ha de fer preferentment
per mitjans electrónics, ha de fer constar 1'ordre del dia, les condicions en les que se celebrará la
reunió, el sistema de connexió, i ha d'anar acompanyada de la documentació necessária per a
la deliberado i 1'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en
un lloc web, del qual s'ha de garantir 1'accessibilitat i la seguretat.

Com a requisit per a la seva válida constitució en primera convocatoria, cal la presencia del
presiden!, el secretari i de la meitat, com a minim, deis seus membres. En segona convocatoria
el quorum necessari s'assoleix amb la presencia del president, del secretan i la tercera part deis
seus membres amb un minim de tres membres.

També es presenta la possibilitat de convocatoria en cas d'urgéncia que es fará, almenys, amb
vint i quatre hores d'anticipaci6 i un cop considerat 1'ordre del dia, 1'órgan col-legiat haurá
d'apreciar per unanimitat deis membres presents 1'existéncia d'urgéncia. Si es considera que no
hi ha urgencia, la reunió s'haurá de convocar d'acord amb el que s'estableix sobre la convocatoria
ordinaria ais apartáis anteriors.

Ais darrers estatuts, 1'article que tractava la convocatoria de les reunions era 1'article 21.

L'article 29 tracta sobre els acords i les actes deis órgans col-legiats de 1'Agéncia. Els acords deis

órgans col-legiats de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'adopten
per majoria simple de vots, llevat que els reglaments de funcionament intern estableixin una
majoria diferent. En cas d'empat dirimeix els resultáis de les votacions el vot del president. Es
necessari el vot favorable de dos teryos del nombre legal de membres del Consell de Govern per
a la validesa deis acords que es prenguin sobre la modificado deis Estatuts.

S'ha d'aixecar acta de cada reunió, la qual haurá de reflectir el lloc de la reunió; el dia, el mes,

1'any i 1'hora de comen?ament; els assistents, la descripció succinta de les qüestions debatudes,
les incidéncies, les conclusions; els acords adoptáis, i 1'hora d'aixecament de la sessió. Els
membres que discrepen de 1'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el
termini de setanta-dues hores, el qual s'ha dlncorporar al text de 1'acord. En aquest cas resten

exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.
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Les actes han de ser aprovades en la mateixa sessió o en la següent, hauran de ser signades
peí secretan i autoritzades amb el vistiplau del president. Cal garantir que els membres puguin
accedir a les actes en format electrónic per a consultar-hi el contingut deis acords adoptats.

2.1.2.6. Recursos humans i económics, régim econónüc, patrimonial i
juridic.

El Capítol 6 de la proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya desplega el régim jurídic i els recursos
humans i económics de 1'Agéncia.

L'article 30

Aquest article reprodueix 1'article 22 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, d'AQU Catalunya.

L'article 31

Aquest article reprodueix 1'article 24 de la Llei 15/2015, de 21 de julio!, d'AQU Catalunya.

L'article 32 regula el contráete programa entre 1'Agéncia i la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb 1'article 19 de la Llei 15/2015, del 21 dejuliol, el contráete programa concreta les
relacione de 1'Agéncia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya amb el Govern
mitjanpant el departament competent en materia d'universitats, el qual tindrá una durada máxima
de quatre anys, sense perjudici que les parts puguin instar la seva modificado o resolució.

El contráete programa restará sotmés a la legislado sobre finances publiques de Catalunya i ha
d'incorporar per al periode de vigencia, entre d'altres, els objectius estratégics i operatius i els
resultáis per assolir 1'entitat, el pía d'actuacions i les previsions d'aportacions anuals a incloure
en els Pressupostos de la Generalitat i els mecanismes de vinculado d'aquestes aportacions al
compliment deis objectius i resultáis.

A 1'apartat 2n d'aquest precepte s'enumeren els elements que ha de teñir el contráete programa
(objectius estratégics i operatius deis resultats de 1'Agéncia, el Pía d'actuacions, previsions
cfaportacfons pressupostaries, indicadors i entere per avaluar 1'assoliment deis objectius i
resuKats establerts, funcions i composició de la Comissió de Seguiment i el pía financer de
1'entitat amb el detall de la programado). El contingut esmentat permetrá que 1'Agéncia
desenvolupi les funcions que té encarregades o que se II puguin encarregar amb suficiencia de
recursos, aixl com també retrá comptes de les tasques encarregades, d'acord amb el que s'ha
previst durant la vigencia de cada contráete programa.

El director de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya elabora la proposta
de contráete programa que ha de ser aprovat peí Consell de Govern i s'ha d'elevar al departament
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competen! en materia d'Universitats per a la seva tramitaciú i, si escau, subscripció previa
aprovació peí Govern de la Generalitat.

Finalment, es fa notar que el contráete programa ha d'estar publicat al web de 1'Agéncia.

L'article 33 fa referencia al patrimoni i a la contractació de 1'Agéncia. Aixi, determina que el
patrimoni de 1'Agéncia es constituit pete béns i els drets que 1¡ son adscrits i els béns i els drets
propis de qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi per qualsevol titol, els quals han de ser
registráis en 1'inventari corresponent. D'altra banda, el béns de 1'Agéncia afectáis a 1'exercici de
les seves funcions teñen la considerado de domini públic i gaudeixen de les exempcions

tributarles que corresponen ais béns d'aquesta naturalesa. Finalment, la gestió del patrimoni de
1'Agéncia está subjecta a la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, així com la
contractació de 1'Agéncia es regeix per la normativa de contractes del sector públic. En aquest
article tampoc no hl ha cap canvi substancial respecte de la norma anterior.

L'article 34 fa referencia a la contractació a 1'Agéncia per la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya establint que aquesta es dura a terme aplicant la normativa de contractes del sector
públic. L'6rgan de contractació será el director de 1'Agéncia. Peí que fa a les meses de
contractació, aquestes les nomena el director i han de teñir una presidencia, un minim de tres
vocalies i un secretan. Entre els vocals hi ha d'haver, en qualsevol cas, un lletrat de 1'Agéncia i

una persona de la unitat responsable del control económic-financer. En aquest sentit,
s'aprofundeix en la composició de la mesa de contractació respecte els Estatuts del 2003.

L'article 35 de la proposta fa referencia al pressupost, comptabilitat i control financer, també
regulat a 1'article 25 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol. Aixf, s'estableix que el pressupost de
1'Agéncia es anual i se subjecta a la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector
públic de la Genera] itat, la normativa reguladora de les seves finances publiques I les successives
liéis de pressupostos; que 1'Agéncia ha d'aplicar el Pía de comptabilitat pública de la Generalitat
i que el control de carácter financer de 1'activitat de 1'Agéncia es du a terme per mitjá del
procediment d'auditona, efectuada d'acord amb la normativa reguladora de les finances
publiques de la Generalitat, tal com s'ha estat realitzant amb 1'actual configurado d'AQU
Catalunya.

L'article 36

Aquest article reprodueix 1'article 18 de la Llei 15/2015, de 21 de julio!

L'article 37

Aquest article reprodueix l'articte21 de la Llei 15/2015, de 21 dejuliol, d'AQU Catalunya.
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Aixl mateix, 1'article 37 de la proposta afegeix els apartáis 4t i 5é. El 4t fa referencia a la revisió

per part de la Comissió d'Apel'lacions deis actes de les comissions especifiques i altres

comissions segons els procediments d'avaluació que les mateixes comisstons estableixin.

Finalment 1'apartat 5é estableix que davant del director s'han de presentar les reclamacions

relatives a les reclamacions en vies jurisdiccionals civil i laboral, aixi com de responsabilitat

patrimonial.

Sobre el silenci administratiu, 1'article 38 determina que els informes relatius al professorat s'han

d'emetre en el termini máxim de sis mesos, passats els quals sense que hagi estat notificada la

seva resolució s'entenen valoráis positivament. Les acreditacions de recerca i de recerca

avanzada s'han d'expedir en el termini máxim de sis mesos, passats els quals sense que hagi

estat notificada la seva resolució expressa s'entenen atorgades.

El termini máxim per notificar la resolució expressa de la resta de procediments de competencia

de 1'Agéncia sotmesos al dret administratiu es de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense

que s'hagi notificat la resolució expressa, es considera estimada la sol-licitud per silenci

administratiu, llevat deis supósits en qué per llei s'estableixi el contrari.

L'article 39, referent a 1'estructura orgánica, estableix que es el Consell de Govern, a proposta

del director, qui aprova 1'estructura orgánica de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya.

L'Agéncia de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya está dotada de servéis juridics

propis, els quals han de dur a terme 1'assessorament jurídic d'aquest organisme i vetllar per la

legalitat de tots els seus actes, d'acord amb la normativa que regula els Servéis Jurídics de

1'Administració de la Generalitat de Catalunya. En la seva actuació hauran d'actuar

coordinadament amb 1'assessoria jurfdica del departament competent en materia d'universitats,

en els termes que estableix 1'article 15 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modlficació del

Decret 257/1997, de 30 de setembre, peí qual s'aprova el Reglament deis servéis jurídics de

1'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.1.2.7. Disposicions addicionals i transitóries.
La disoosició addiclonal única exposa que les referéncies que la normativa efectúa al Conselt de
Direcció s'han d'entendre efectuades al Consell de Govern.
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2.2. MARC NORMATIU EN QUÉ S'INSEREIX
La proposta d'Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

s'insereix en el marc normatiu relatiu a 1'assegurament extern de la qualitat de 1'educació superior,
regulada a la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, a la Llei 1/2003, de 19 de

febrer,d'universitatsdeCatalunyaialaLlei15/2015,de21 dejuliol, de 1'Agéncia peralaQualitat

del Sistema Universitari de Catalunya.

2.3. RELACIÓ DE DISPOSICIONS AFECTADES I TAULA DE
VIGÉNCIES

Tftol de la disposició Articles atectats Tipus d'afectació

Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual

s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia

per a la Qualitat del Sistema

Universitari de Catalunya

Tota la disposició Derogació

2.4. RELACIÓ MOTIVADA DE PERSONES I LES ENTITATS A LES
QUALS S'HA D'ATORGAR EL TRÁMIT D'AUDIÉNCIA

- Consell Interuniversitari de Catalunya:

La proposta d'Estatuts de 1'Agéncia s'hauria de sotmetre a audiencia de les universitats publiques

iprivades miljan^antelConsell Interuniversitari de Catalunya, d'acord amb 133delaLlei 1/2003,

de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, ja que disposa que "sens perjudici de tes possibles

audiéncies que tinguin /toe directament en les respectives universitats, el Consell Interunlversltari

de Catalunya, mitjangant la Junta, gaudeix de la considerado d'entitat representativa deis

interessos de les universitats que la integren peí que fa al tramit d'audiéncia establerl per la

normativa del procediment de 1'Administració de la Generalítat i del procedimenf administratiu
comú'.

En conseqüéncia, i tenint en compte que la universitat es una institució central del sistema de

recerca i un motor de 1'economia mitjanyant 1'estlmul de la innovado, 1'avantprojecte de la Llei

s'ha de sotmetre a audiencia de les universitats publiques i privades mitjanyant el Consell

Interuniversitari de Catalunya.

- El Consell de 1'Estudiantat de les Universitats Catalanes i les organitzacions sindicáis, els quals

son membres del Consell de Govern d'AQU Catalunya.
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2.5. PROCEDENCIA DE SOTMETRE L'EXPEDIENT A
INFORMACIÓ PÚBLICA
No es considera necessari que el text de la proposta se sotmeti a informació pública perqué es
tracta d'una disposició organitzativa.

Barcelona, 19 d'abril de 2016

isadesús Fa
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