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En relació amb les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 14 de juliol 

de 2016, sobre el projecte de Decret d’Estatuts d’AQU Catalunya es fan els comentaris següents: 

 

1. OBSERVACIONS SOBRE L’ARTICLE 9 I LA PERIODICITAT DE 
L’AVALUACIÓ EXTERNA DE L’AGÈNCIA.  

Valoració: 

El suggeriment sobre la possibilitat d’introduir al text d’aquest article sobre la concreció de 

sotmetre l’avaluació externa periòdica al que estableixin els Estàndards i directrius per a 

l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) no pot ser atès 

perquè, si bé actualment les agències europees compleixen i s’avaluen externament per 

comprovar el correcte compliment dels estàndards ESG, aquests no són els únics aplicables a 

les agències d’assegurament extern de la qualitat de l’educació superior. Així per exemple, les 

agències es poden sotmetre a l’avaluació de l’INQAHHE (International Network for Quality 

Assurance Agencies in Higher Education) o bé els que puguin requerir els de l’EQAR (European 

Quality Assurance Register for Higher Education). 

Fins i tot, si els estàndards internacionals no ho requerissin, atenent a les tasques i funcions que 

té encarregades AQU Catalunya es considera necessari que a través dels Estatuts d’AQU 

Catalunya s’exigeixi la periodicitat d’una avaluació externa internacional. 

 

2. RECOMANACIÓ SOBRE L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT VIA 
ARTICLE 11.2 ESTATUTS. 

Valoració: 

En relació amb la recomanació sobre l’article 11.2 que regula la figura del president d’AQU 

Catalunya sobre la inclusió de la terna de candidats perquè el Govern de la Generalitat de 

Catalunya en pugui nomenar un, no és possible admetre’l perquè afectaria la regulació del seu 

nomenament prevista a l’article 6.3 Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya, que atribueix la funció de proposta al conseller del 

departament competent en matèria d’Universitats, que ha d’escollir entre personalitats de 

reconeguts mèrits i prestigi en l’àmbit acadèmic, amb acreditada experiència en qualitat en 

educació superior i recerca, sense més precisions. 
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3. RECOMANACIONS SOBRE LA FIGURA DEL SECRETARI 
D’AQU CATALUNYA, ARTICLE 16. 

Valoració: 

En relació amb la consideració que el secretari d’AQU Catalunya hagi de ser un funcionari públic, 

atenent al fet que exerceix funcions que comporten l’exercici de potestats públiques, no 

s’accepta. L’article 14 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques estableix que la secretaria d’un òrgan col·legiat és exercida per un 

vocal del mateix òrgan o per una persona al servei de l'administració pública corresponent. En 

els mateixos termes s’expressa l’article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La legislació vigent no 

requereix que el personal que exerceix la secretaria d’un òrgan col·legiat hagi de ser personal 

funcionari.  

Pel que fa a les funcions d’assessorament i al control de legalitat senyalar que, d’acord amb 

l’article 39.2 del projecte d’Estatuts, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya està dotada de serveis jurídics propis, que són els que porten a terme l’assessorament 

jurídic i vetllen per la legalitat de tots els seus actes, d’acord amb la normativa que regula els 

serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 

4. OBSERVACIONS SOBRE L’ARTICLE 27 DRETS I 
OBLIGACIONS DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS. 

Valoració: 

Quant a l’opinió de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre l’article 27 del projecte d’Estatuts en 

relació amb els drets i obligacions dels membres de les comissions, la previsió relativa al fet que 

no poden rebre instruccions o indicacions en l’exercici d’aquestes funcions va vinculada a garantir 

l’exercici d’un dret. D’altra banda, el dret a la independència també porta implícit l’obligació 

d’actuar-hi. Així doncs, es considera que l’apunt sobre considerar la independència tècnica dels 

membres de la comissió com deure és acceptable i, per tant, es proposa la redacció de l’article 

27.2 en els termes següents: 

“Els presidents i els membres de les comissions permanents i de les seves comissions 

específiques no permanents tenen el dret i el deure a exercir les seves funcions amb 

plena independència tècnica i neutralitat, amb llibertat d’expressió, sense rebre cap 

instrucció o indicació.” 

 

5. OBSERVACIONS SOBRE ELS REGLAMENTS DE 
FUNCIONAMENT INTERN I LA TRANSPARÈNCIA. 

Valoració: 

En relació amb l’observació sobre la previsió del fet que els Reglaments de funcionament intern 

de les Comissions d’avaluació es publiquin a la pàgina web, d’acord amb l’article 22.5 del projecte 
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d’Estatuts, s’accepta la proposta de supressió de la referència a la publicitat per considerar-se 

reiterativa. Per tant, en la redacció de l’article 22.5 s’accepta suprimir la referència de la publicitat 

a la pàgina web del Reglaments. 

 

6. OBSERVACIONS SOBRE L’ARTICLE 30 DELS RECURSOS 
HUMANS DE L’AGÈNCIA. 

Valoració: 

Al personal propi d’AQU Catalunya li és aplicable l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com 

tota la normativa aplicable al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En aquest 

sentit, tant en la Llei de l’Agència com en la proposta d’Estatuts es garanteix que el seu personal 

serà contractat respectant els principis bàsics i fonamentals d’accés a l’administració pública, és 

a dir, el d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

D’altra banda, pel que fa a les observacions que l’Oficina Antifrau de Catalunya adreça al Govern 

de la Generalitat sobre la necessitat que s’iniciïn els tràmits per a l’aprovació del reglament de 

personal de les entitats sotmeses a l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, no correspon a AQU 

Catalunya la seva valoració. 

 

7. COMENTARIS SOBRE ELS CONFLICTES D’INTERÈS. 

Valoració: 

En relació amb les observacions sobre els conflictes d’interès en relació amb l’activitat de 

l’Agència i el desenvolupament de les seves funcions per part dels membres de les Comissions 

avaluadores, s’indica, en primer lloc, que a l’Agència li és aplicable el procediment administratiu 

comú quan exerceix funcions d’avaluació, certificació i acreditació, ja que l’article 18.2.c de la Llei 

d’AQU Catalunya disposa que “l’Agència resta sotmesa al dret públic en els àmbits següents: (...) 

c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els que impliquin l’exercici de potestats 

públiques.” Així doncs, li són aplicables les garanties de recusació i abstenció dels membres dels 

òrgans col·legiats. 

D’altra banda, AQU Catalunya ha aprovat un Codi ètic propi en el qual es recull com un dels 

principis el de “concreció i aplicació del sistema de resolució dels conflictes d’interessos i 

reclamacions” i es tracta especialment a l’article 1.1 Compromís amb la imparcialitat i 

l’objectivitat. En aquest sentit, tant els membres de les Comissions, com el personal propi de 

l’Agència, com el personal directiu, és a dir, el director i el president de l’Agència, han de signar 

un compromís de compliment del Codi ètic i altres procediments d’AQU Catalunya. 

Finalment, i atesa la importància de garantir una bona gestió dels conflictes d’interès que puguin 

sorgir en el desenvolupament de les funcions d’AQU Catalunya, s’accepta la inclusió d’aquesta 

referència a l’article 25.1 

“Article 25 

Independència tècnica i professional i publicitat de criteris i procediments 
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25.1 Les comissions permanents i les comissions específiques no permanents, han 

d’actuar amb independència tècnica, professional i amb absència de conflicte 

d’interès, han d’elaborar i aprovar els criteris i els procediments d’avaluació, acreditació, 

certificació i auditoria, i han de fer en llurs àmbits respectius les avaluacions, 

certificacions i acreditacions que corresponen a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, i en són les responsables finals. El Consell de Govern ha de 

vetllar per la independència tècnica de totes les comissions.” 

 

Barcelona, 18 de juliol de 2016 

 

 

 

 

 

Martí Casadesús Fa 

Director d’AQU Catalunya  
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