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ADDENDA AL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE UAGÉNCIA PER A LA
QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT ABAT
OLIBA CEU PER A LA REALITZACIO I FINANQAMENT DE LA CINQUENA EDICIÓ DE
L'ESTUDI DE LA INSERCIO DELS GRADUATS EN EL MÓN LABORAL, DEL TERCER
ESTUDI CONJUNT SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DOCTORS I DEL PRIMER
ESTUDI SOBRE LA INSERCIO LABORAL DELS GRADUATS EN MÁSTERS

Barcelona, 3 de febrer de 2014

D'una part, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Excm. President de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actúa en exercici de
les funcions que té atribuides a 1'article 7 del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven
els Estatuts d'AQU Catalunya.

Per 1'altra, el Dr. Carlos Pérez del Valle, Rector Mgfc. de la Universitat Abat Oliba CEU que
actúa en nom i representado d'aquesta institució, en 1'exercici de les funcions que té
atribuidas la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 39 de les Normes d'organització i funcionament
delaUniversitatAbatOlibaCEU, aprovades per 1'Acord GOV/138/2011, d'11 tfoctubre.

EXPOSEN

Que la Universitat Abat Oliba CEU i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya van signar, el dia 12 de juliol de 2013, el Conveni de col-laboració per a la
realització i finangament de la 5a Edició de 1'estudi de la inserció deis graduats en el món
laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral deis doctors i del primer estudi
sobre la inserció laboral deis graduáis en másters.

Que un cop inicial el treball de camp en relació amb les enquestes d'inserció laboral deis
graduats universitaris i graduáis en máster de la Universitat Abat Oliba CEU, s'ha observat
que h¡ va haver un error en el cálcul de la mostra deis graduáis de la universitat que s'han
d'enquestar.

Que per aquesta rao es necessari ampliar la mostra del treball de camp per tal que la mostra
continuí essent representativa per titulació, d'acord amb els estándards i característiques de
1'Estudi d'inserció laboral de 1'any 2014.

Que les dues parts acorden establir en aquesta addenda al Conveni de 12 de juliol de 2013
1'ampliació de la mostra del treball de camp en relació amb la població deis graduáis que
s'han d'enquestar de la Universitat Abat Oliba CEU segons el que s'exposa en la part
dispositiva.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

En aquesta addenda s'amplia la mostra del treball de camp, en 118 enquestes mes, en
relació amb la poblado deis graduáis que s'han d'enquestar de la Universitat Abat Oliba CEU
per tal de garantir que 1'enquesta sigui suficientment representativa segons la metodología de
1'Estudi d'inserc¡ó laboral de 2014.



Segon. Finansament

La Universitat Abat Oliba CEU participará amb 1.339,30 euros en aquest estudi, mes els
recursos económics que es van establir en el Conveni de 12 de juliol de 2013, que es el cost
aproxima! del treball de camp de la realització de les enquestes ais graduáis d'aquesta
Universitat, estudi que es realitzará a partir d'una mostra ampliada de 118 graduáis mes per
un cost unitari orientatiu per enquesta d'11,35 euros.

La quantitat de 1.339,30 euros s'aportará mitjangant transferencia bancária al número de
compte de "la Caixa" núm. IBAN ES48 2100 5000 5102 0003 0583, abans del 21 de febrer de
2014.

Un cop finalitzat 1'estudi, AQU Catalunya presentará els resultáis obtinguts a la universitat,
així com els costos económics per a la seva análisi i per a la presa de decisions peí que fa a
futuros accions i al tancament de comptes.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
duplicat en el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.
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