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ACTA de la reunió del Comitè de Qualitat de la UPC 
3 de febrer de 2021 

 
Assistents: 

 Santi Silvestre, Vicerector d’Avaluació i Qualitat  
 Carme Pretel, Vicerectora de Política Acadèmica  
 Núria Garrido, Vicerectora de Docència i Estudiantat 
 Luca Pelà, Vicerector de Política Científica  
 Xavier Massó, Gerent   
 Xavier Roca, director de l’ESEIAAT  
 Jaume Pujol, director del departament d’Òptica i Optometria  
 Mònica Blanco, sotsdirectora de l’EEABB 
 Francesc Sepulcre, director de l'Escola de Doctorat 
 Jorge Macanás, sotsdirector de l’ESEIAAT 
 Álvaro Mellado, estudiant de l’EPSEM 
 Sara Peña, estudiant del Programa de Doctorat d’Enginyeria Òptica 
 Miquel Rodríguez, PAS de l’ETSECCPB 
 Santi Roca, director de l’Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals, que 

actua com a secretari  
 Dolors Álvarez, en qualitat d’adjunta al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat (persona 

convidada) 
 Manel Rojas, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (persona convidada)  

 
 

 Ricard Gonzalez Almuzara, membre del Consell Social , ha tingut dificultats tècniques 
per connectar-se que li han impedit assistir a la reunió. Ho comunica per correu 
electrònic i el vicerector Santi Silvestre, li demana disculpes amb posterioritat a la 
reunió, perquè, la responsabilitat de les dificultats tècniques  emanaven de la 
configuració de la pròpia convocatòria.  
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (20/05/2020) 
2. Informe del Vicerector d'Avaluació i Qualitat 
3. El projecte d'acreditació institucional i l'avaluació dels processos transversals de la 

Universitat 
4. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (20/05/2020) 
L’acta de la sessió del dia 15 de novembre de 2019 s’aprova per consens. 
 
2. Informe del Vicerector d'Avaluació i Qualitat 
El vicerector d’Avaluació i Qualitat, Santi Silvestre, en el seu informe posa de manifest les 
adaptacions motivades per la pandèmia en les actuacions de l’àmbit de la Qualitat, fent especial 
èmfasi en: 

 Les activitats desenvolupades per l’ICE per assessorar i ajudar a professors i estudiants 
 La millora de la plataforma ATENEA 
 L’organització de la jornada “Respostes UPC a la Covid-19. Actuacions acadèmiques 

endegades responent a la crisi sanitària” 
 La posada en marxa de les consultes a l'estudiantat i al PDI per copsar l'opinió en relació 

a la docència no presencial  i l'ús dels recursos i serveis TIC. El vicerector presenta els 
principals resultats de les esmentades consultes 

 La revisió del model de reconeixement d'activitats del PDI 
 L’adaptació de  tots els processos relacionats amb el Marc VMSA perquè es puguin 

desenvolupar de forma no presencial, i que es concreten en 11 visites d’acreditació de 
titulacions de grau i màster 

 la reavaluació dels elements transversals de l’Escola de Doctorat que culmina el pla 
d’actuació sobre l’Escola de Doctorat amb, 

• El desenvolupament d’una nova web de l’Escola de Doctorat 
• La revisió i aprovació del SGIQ de l’Escola de Doctorat 
• la visita del Comitè Extern d’Avaluació i l’emissió de l’informe d’AQU 

 
Com a conseqüència, 9 programes de doctorat, dels 22 avaluats fins ara, han assolit la 
consideració de programes amb excel·lència, màxima valoració que atorga AQU fins al moment. 
El vicerector demana que consti en acta la felicitació a l’adjunta del vicerector, l’Escola de 
Doctorat, les seccions de doctorat de les UTGs implicades, el GPAQ, el SGA i el SDO per la feina 
feta i pels  resultats assolits. 
També persenta els projectes més significatius a impulsar  durant el curs 2020-2021 i l’Impacte 
pressupostari de les accions vinculades als sistemes de qualitat 
Sobre aquest darrer punt, es posa de manifest la dificultat de quantificar-ho i es presenta el 
pressupost de despeses genèriques de la UPC dedicat a temes de qualitat i com a costos 
indirectes l’estructura de persones i equips que donen suport i gestionen els processos de 
qualitat de la docència, la recerca i la gestió amb diferents nivells de responsabilitat i funcions 
assignades a la Universitat. 
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Álvaro Mellado pregunta sobre els costos d’AQU i Jorge Macanàs creu que es destinen més 
diners dels que figuren a la presentació, i que entenc que es fa difícil quantificar la part que cada 
persona destina d’hores a Qualitat. 
 
3. El projecte d'acreditació institucional i l'avaluació dels processos transversals de la 

Universitat 
 

Dolors Álvarez, adjunta al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat, presenta el projecte d'acreditació 
institucional i l'avaluació dels processos transversals de la Universitat, posant especial atenció 
al mapa de processos transversals, la metodologia de treball per revisar-los i a la presentació 
d’una versió preliminar amb indicació de les diferents parts que els configuren. 
Els membres del consell de Qualitat, validen la proposta i la documentació presentada. 
Núria Garrido s’interessa sobre l’encaix dels processos transversals amb els processos dels 
centres i pregunta pel calendari d’execució, que es presentat a grans trets. També s’interessa 
sobre com s’abordarà l’acreditació d’excel·lència de les titulacions. Santi Roca respon que AQU 
no té del tot dissenyat aquest aspecte i que esperem una resposta per part seva.  
Paco Sepulcre., pregunta si l’Escola de Doctorat haurà de passar per acreditació institucional, i 
se’l respon que si però no a curt ni a mig termini. 
 
4. Torn obert de paraules 
No es formulen preguntes en aquest torn, i per tant es dóna per finalitzada la reunió. 
 


