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CODI: 2020_VIAUNI20_0_C 

 
REUNITS 

 
 
D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, en nom i representació de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (d'ara endavant, AQU Catalunya), en la 
seva qualitat de president, domiciliada a Barcelona, C. Enric Granados, 33, nomenat 
segons l’Acord GOV/87/2013, de 18 de juny (DOGC núm. 6404 de 26/06/2013, i amb 
NIF Q-0801199-A. 
 
I de l’altra, la Sra. María José Figueras Salvat , en nom i representació de l’Institut Joan 
Lluís Vives (que actua sota la denominació pública Xarxa Vives d’Universitats), en la seva 
qualitat de president, en virtut de l’acord del Consell General reunit amb data 14 de juliol 
de 2017, domiciliat a Castelló de la Plana, Edifici Àgora, local 10, de la Universitat Jaume 
I, i amb NIF núm. G-12433710. 
  
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament, en la condició en què actuen, amb 
capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni i, a aquest efecte, 

 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
I.- Que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és l’instrument 
per a promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards 
acadèmics i socials internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la 
normativa vigent, i proporcionar als agents de l’educació superior criteris i referents per 
a assolir els màxims estàndards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot 
atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat, d’acord amb 
l’article 2 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. 
 
Entre les seves funcions, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
s’encarrega d’elaborar informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la 
recerca de les universitats per tal de facilitar l’anàlisi de llur situació i evolució, així com 
impulsar la generació de coneixement i del proveïment d’informació pública que demostri 
l’estat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de les universitats i dels 
centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, per a contribuir al retiment de 
comptes a la societat, segons l’article 3 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol. 
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II.- Que l’Institut Joan Lluís Vives (d’ara endavant, IJLV), és una associació d’universitats 
que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya i també d’altres 
territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear 
un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals 
i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. 
 
III.- Que l’Institut Joan Lluís Vives té previst desenvolupar la tercera edició del programa 
Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis 
universitaris (d’ara endavant, Via Universitària III), orientat a generar informació 
rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb 
l’estudi de la població estudiantil universitària en base a una enquesta en línia als 
estudiants matriculats a les universitats del IJLV.  
 
IV.- Que és voluntat de les parts col·laborar en el desenvolupament del Via Universitària 
III esmentat en l’anterior exposició. 
 
De conformitat amb les manifestacions anteriors i d’acord amb la representació que 
ostenten, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració subjecte als 
següents: 
 
 

PACTES 
 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té l’objectiu d’establir el marc de la col·laboració entre l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Institut Joan Lluís Vives per tal d’afavorir 
el desenvolupament de la tercera edició del programa Via Universitària: accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris. 
 
 
Segon. Compromisos de l’Institut Joan Lluís Vives 
 
2.1 L’IJLV es responsabilitza d’impulsar i coordinar la participació de les universitats 

de la Xarxa: redacció i signatura de convenis, reunions de seguiment, establiment 
d’interlocutors vàlids en cada universitat, obtenció de dades i facilitació i 
supervisió del contacte entre l’empresa tècnica externa i les universitats. 

 
2.2 L'IJLV es compromet a planificar l’estratègia de comunicació del programa i 

organitzar els actes de presentació. 
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Tercer. Compromisos de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya 

 
3.1 AQU Catalunya assumirà la Direcció tècnica del programa que inclou el següent: 

 
a) Fase 1 (juliol 2020-febrer 2021). Treballs preparatius. La Direcció Tècnica 

s’encarregarà de la coordinació amb la Direcció Científica i Executiva del Via 
Universitària III per engegar els treballs tècnics de revisió i definició del 
qüestionari per aquesta tercera edició, de preparació del treball de camp i del 
procés d’anàlisi de resultats. La Fase inclou la codificació de totes les 
titulacions participants a l’estudi (univers) d’acord amb el catàleg de 
titulacions d’AQU Catalunya, així com la creació d’un arxiu de població.   
Es revisarà el model d’informe amb aquells indicadors que poden ser d’utilitat 
per als processos d’avaluació de les universitats participants. 
 

b) Fase 2 (febrer 2021-juny 2021). Treball de camp amb una enquesta en línia 
als estudiants matriculats en les universitats de la XVU. La Direcció Tècnica 
s’encarregarà de la supervisió del treball de camp en coordinació amb l’ IJLV 
i l’empresa externa contractada a tal efecte (ESAM Tecnologia, S.L.). Un cop 
finalitzat el treball de camp, la direcció tècnica s’encarregarà de la depuració 
de la base de dades, de la creació de variables calculades i de la preparació 
de les bases de dades amb els resultats (Base de dades amb les microdades 
de cada universitat i la Base de dades global amb les universitats 
anonimitzades), que la XVU trametrà a cadascuna de les universitats 
participants. 

 
AQU Catalunya elaborarà per a cada universitat participant un informe amb 
dades descriptives dels resultats per a cadascuna de les seves titulacions.  

 
c) Fase 3 (juny 2021-maig 2022). Anàlisi, difusió i debat dels resultats. La 

Direcció Tècnica s’encarregarà de coordinar i facilitar les indicacions a l’Equip 
de recerca per donar coherència i supervisar l’elaboració de l’informe general 
i l’informe executiu de resultats, que s’editarà dins la Col·lecció Política 
Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats. També, la direcció tècnica 
donarà suport a la preparació del dossier de premsa i en la realització de les 
presentacions als diferents stakeholders, juntament amb el IJLV i la Direcció 
científica del programa. 

 
 

3.2 AQU Catalunya, per al desenvolupament del projecte, aportarà el personal propi 
que sigui necessari per assolir les finalitats del Via Universitària III, dins els 
recursos disponibles. La directora tècnica serà la Sra. Anna Prades Nebot, cap de 
l’Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement d’AQU Catalunya, que 
comptarà amb el recolzament del personal de l’entitat que es consideri adient. 
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3.3 AQU Catalunya AQU podrà utilitzar la informació recollida com a informació 

complementària per als seus processos d’avaluació i divulgació de la qualitat del 
sistema universitari. 

 
 
Quart. Finançament 
 
4.1. AQU Catalunya aportarà al projecte els costos que es desprenguin de la 

realització de les actuacions descrites a l’apartat 3.1. a), b) i c).  
 
4.2. Si AQU Catalunya i la IJLV consideren que cal procedir a la correcció i/o traducció 

lingüística dels productes elaborats, els de l’apartat 3.1. a), b) i c) anirien a càrrec 
de la IJLV. 

 
 
Cinquè. Responsabilitat 
 
5.1. L’IJLV és l'únic responsable del desenvolupament i/o execució del programa que 

és objecte d’aquest conveni, i mantindrà indemne l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya de qualsevol reclamació de què pugui ser 
objecte en relació amb el mateix. 
 

5.2. L’IJLV es compromet a obtenir els permisos, autoritzacions i llicències, si escau, 
pertinents per al desenvolupament del Programa, i a tenir vigents les pòlisses 
d'assegurança que siguin necessàries per cobrir els riscos corresponents en 
relació amb el programa. 

 
 
Sisè. Propietat intel·lectual 
 
6.1. La propietat intel·lectual dels productes generats per AQU Catalunya en les fases 

del projecte que s’inclouen en l’apartat 3.1. a), b) i c) són propietat intel·lectual 
compartida entre la IJLV i AQU Catalunya, així com els drets derivats de la 
mateixa. 

 
6.2. Sense perjudici de l’anterior, en totes les comunicacions que facin referència a 

aquests resultats caldrà fer una menció expressa a la col·laboració establerta 
entre ambdues entitats i es respectarà el dret d’autoria.  
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Setè. Comissió de Seguiment 
 
Per al seguiment del desenvolupament d'aquest conveni, es constituirà una comissió 
mixta, integrada pels següents representants de cadascuna de les parts signants: 
 

- per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 
seu director. 

- per part de l’Institut Joan Lluís Vives, el seu secretari executiu. 
 

Els membres de la comissió informaran del resultat de la seva gestió a les respectives 
institucions. 
 
 
Vuitè. Tractament de dades de caràcter personal.  
 
8.1. Queda expressament convingut que totes les dades o la informació que l’IJLV 

comuniqui a AQU Catalunya en relació amb el programa objecte d'aquest conveni 
seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no permeten la identificació de 
cap persona física, i per tant estaran excloses de l'aplicació de la normativa de 
protecció de dades.  
 

8.2. L'IJLV declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, amb totes 
les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal, entre les quals la de complir amb els requisits 
d'informació disposats en l'article 11 de la Llei orgànica, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’obtenir el 
consentiment dels titulars de les dades que hagin de ser objecte de tractament, 
quan la llei esmentada així ho prevegi. Així mateix, es compromet a aplicar les 
mesures de seguretat que aquesta llei estableixi i d’acord, així mateix, del que es 
pacti amb les universitats participants. AQU es compromet en el procés i 
tractament de la informació derivada del programa a garantir la protecció de les 
dades d’acord a aquesta mateixa legislació. 

 
 
Novè. Difusió 
 
9.1. L’IJLV promourà la difusió de participació d’AQU Catalunya en el 

desenvolupament de totes les activitats del Via Universitària III com a Direcció 
tècnica del projecte. 

 
En els materials i els actes o activitats de comunicació i difusió que resultin de la 
present col·laboració (per exemple, fulletons i altre material gràfic, webs, xarxes 
socials, articles científics, comunicacions orals i escrites, rodes i notes de premsa, 
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congressos científics, memòria anual de l'entitat o de programa, comunicacions 
o publicacions internes de l’Entitat) s’inclourà la participació preeminent d’AQU 
Catalunya com a Direcció tècnica del projecte, en una posició protocol·lària 
diferenciada i superior a la resta de les entitats col·laboradores 
 

9.2. Per la seva part, AQU Catalunya podrà fer la difusió que estimi convenient de la 
col·laboració regulada mitjançant aquest conveni, així com de les dades que 
obtingui per al sistema universitari català. En els materials i els actes o activitats 
de comunicació i difusió que resultin de la present col·laboració  (per exemple, 
fulletons i altre material gràfic, webs, xarxes socials, articles científics, 
comunicacions orals i escrites, rodes i notes de premsa, congressos científics, 
memòria anual de l'entitat o de programa, comunicacions o publicacions internes 
de l’Entitat) haurà de constar l'IJLV com l’entitat que promou el Via Universitària 
III. 

 
 
Desè. Confidencialitat 
 
Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, documentació i informació 
que s’hagin subministrat a l'altra part durant la vigència d’aquest conveni i que no siguin 
públiques.  
 
 
Les comunicacions referides al present conveni s’hauran de pactar de comú acord entre 
els parts. 
 
 
Onzè. Vigència del conveni 
 
La vigència del present conveni s’estendrà en el mateix calendari de desenvolupament 
del programa i, en tot cas, com a màxim fins al 31 de desembre de 2022.  
 
 
 
Per l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya 

 Per l’Institut Joan Lluís Vives 
 
 
 

 

    
 
 
 
Josep Joan Moreso Mateos 
President 

 
 
 
 

 
 
 
María José Figueras Salvat  
Presidenta 
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