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CONVENI DE COL-LABORACIO ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA, FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE
BARCELONA, (TITULAR DE L-ESCOLA SUPERIOR D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE
DOCUMENTS) I LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA PER A LA REALITZACIÓ I FINAN?AMENT
DE LA CINQUENA EDICIÓ DE UESTUDI DE LA INSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN
LABORAL, DEL TERCER ESTUDI CONJUNT SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS
DOCTORS I DEL PRIMER ESTUDI SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS EN
MÁSTERS

Barcelona, 12 dejuliol de 2013

D'una part, el senyor 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 atriburdes a 1'article 7 del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual
s'aproven els Estatuts d'AQU Catalunya.

De 1'altra, el senyor Santiago Guerrero Boned, majar d'edat i amb D.N.I. número 33.867.442-B,
que ¡ntervé en nom i representació de la Fundació Universitat Autónoma de Barcelona, entitat
titular de 1'Escola Superior d'Arxivlstica i Gestió de Documents (en endavant, FUAB-ESAGED),
amb domicili a 08193-Bellaterra, Cerdanyola del Valles (Barcelona), al Campus de la
Universitat Autónoma de Barcelona, Edifici Blanc i NIF número G-61612925, en la seva qualitat
de vicepresident executiu de 1'esmentada Institució, de conformitat amb les facultáis que 1¡ van
ser conferides en escriptura autoritzada peí notari de Barcelona, el senyor Francisco Armas
Omedes, el dia 27 de setembre de 2004, amb el número 2762 de protocol.

I de 1'altra, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat Autónoma de
Barcelona (d'ara endavant, UAB), que actúa en 1'exercici de les funcions que té atnburdes per
1'article 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 75 deis Estatuts de la Universitat
Autónoma de Barcelona, aprovats peí Decret 237/2003, de 8 d'octubre.

EXPOSEN

Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral deis graduáis universitaris han estat
molt ben valoráis per les universitats, per 1'administració i pels mitjans de comunicació en les
seves edicions successives perqué proporcionen dades significatives a nivell d'ensenyament
universitari.

Que els resultáis deis quatre estudis anteriors han aparegut en publicacions, treballs de recerca
i jornades que permeten conéixer 1'estat de la inserció laboral per árees temátiques d'una
cohort de graduáis, així com altres aspectes d'indubtable interés com ara els factors de
contractació, la utilitat de la formació, la influencia de 1'estatus social o genere en la inserció
laboral o 1'adequació de la formació a les demandes del mercat laboral.

Que el quart estudi d'inserció laboral va permetre consolidar el valor deis estudis universitaris
en la inserció laboral i va incorporar en 1'estudi la participado de les universitats privades i deis
centres adscrits.

Que, a mes a mes, les dades d'aquest estudi son un deis indicadors a teñir en compte tant en
els processos de verificado, com de seguiment com en 1'acreditació deis tltols oficiáis, dins del
Marc de verificació, seguiment, modificado i acreditació d'AQU Catalunya.
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Que 1'any 2014, després de tres anys de 1'anterior, correspon la realització de la cinquena
edició de 1'avaluació de la inserció deis graduáis en el món laboral i del tercer estudi conjunt
sobre la inserció laboral deis doctors.

Que es considera també el moment adequat per a la realització de la primera edició de
1'enquesta d'inserci6 laboral deis graduáis en másters, ja que els másters son 1'instrument mes
flexible del qual disposen les institucions d'educac¡6 superior per adaptar-se a les demandes
del mercat laboral.

Que 1'Escola Superior d'Arxivlstica i Gestiú de Documents es un centre adscnt a la Universitat
Autónoma de Barcelona.

Que la Fundació Universitat Autónoma de Barcelona (ESAGED) i la Universitat Autónoma de
Barcelona han manifestat la voluntat de col-laborar en el marc deis estudis d'inserció laboral
deis graduáis universitaris.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya, la Fundació
Universitat Autónoma de Barcelona, titular de 1'Escola Superior d'Arx¡vistica i Gestió de
Documents (ESAGED) i la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) per a les activitats
següents:

El finan^ament per a la realització de la 5a edteió de 1'estudi de la ¡nserció deis
graduáis en el món laboral i del 1r estudi sobre la inserció laboral deis graduáis en
másters, des del treball de camp fins a la difusió de 1'estudi, en els termes establerts en
1'acord quart.

La integrado de la base de dades d'inserci6 laboral a 1'UNEIX i la corresponent difusió
d'indicadors clau relatius a la inserció laboral a través del portal WINDDAT
(winddat.aqu.cat).

La constitució d'un grup de treball per al disseny de la metodología de 1'enquesta de
másters i per analitzar la incorporado deis resultáis deis estudis d'inserció laboral en la
millora deis plans d'estudis, aixl com el disseny d'accions d'orientaci6 i suport ais
graduáis per la seva millar ¡ntegració laboral.

Segon. Abast i fases de la cot-laboració

La col-laboraciú entre AQU Catalunya, la Fundació Universitat Autónoma de Barcelona
(ESAGED) i la UAB es concreta en les accions següents:

1. La Fundació Universitat Autónoma de Barcelona (ESAGED), i la UAB:
a) Establiran les bases comunes, conjuntament amb AQU Catalunya, de

1'enquesta d'inserció laboral deis tituláis (cicles) i tituláis de máster del centre
per tal que sigui comparable amb les que es realitzen en 1'estudi considerat
globalment.

b) Nomenaran el membre del grup de treball detallat en 1'acord primer.
c) Cediran els resultáis de les enquestes -microdades- a AQU Catalunya per a la

seva explotació.
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2. L'ESAGED finanyará del cost del treball de camp deis seus graduáis que siguin
enquestats per 1'empresa encarregada de realitzar aquest servei.

3. AQU Catalunya:
a) Assessorará a 1'ESAGED en 1'elaboració de 1'enquesta de tituláis (cicles) i

tituláis de máster.
b) Será 1'encarregada de la coordinació, el disseny, la contractació, la realització i

la supervisió de 1'estudi de camp i deis estudis que se'n derivin.
c) 8'encarregará de la gestió, difusió i explotació deis resultats de 1'enquesta

d'inserci6 laboral deis graduáis. En concret, AQU Catalunya només publicará a
la seva página web els resultáis per títol que com a mlnim tinguin una mostra
igual o superior a 10 enquestats i un error mostral igual o inferior al 15%.

d) Trametrá els resultáis especffics de 1'estudi corresponent a cada Universitat
fruit de 1'estudi i els informes que s'hagin realitzat.

e) Coordinará els grups de treball que es crein.

Tercer. Determinado de la mostra

El criteri general per fixar la mostra en aquest estudi es 1'assoliment d'un error mostral del 8%
per titulació i centre. Tanmateix, per un criteri de prudencia i viabilitat económica, s'estableix
que com a máxim la resposta de les enquestes ha d'arribar al 70%.

Quart. Pressupost i finansament.

LESAGED participará amb 419,95 euros en aquest estudi, que es el cost aproximat del treball
de camp de la realització de les enquestes ais graduáis d'aquest centre, estudi que es
realitzará a partir d'una mostra de 37 graduáis per un cost unitari orientatiu d'11,35 euros per
enquesta.

La quantitat de 419,95 euros s'aportará mitjan;ant transferencia bancária al número de compte
de "la Caixa" titularitat d'AQU Catalunya núm. 2100 5000 51 0200030583, abans del 30 de
setembrede2013.

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

Cinqué. Calendan

El disseny es realitzará durant el 2013 i l'estudi de camp durant el primer trimestre del 2014.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que disposa la
Llei orgánica de protecció de dades de carácter personal.

En aquest sentit, AQU Catalunya trametrá al centre adscrit 1'estructura de la base de dades per
realitzar 1'enquesta i fer els estudis pertinents, aixi com els codis de titulació. El centre adscrit
enviará aquesta base de dades complimentada a 1'empresa que fará el treball de camp, la qua]
será 1'encarregada del tractament de les dades de carácter personal. Finalment, 1'empresa que
hagi realitzat el treball de camp trametrá a AQU Catalunya la base de dades amb els resultáis
obtinguts en la qual no hi constaran les dades de carácter personal.

Seté, Vigencia

Aquest conveni entra en vigor 1'endemá de ser signat i s'extingeix quan AQU Catalunya hagi
trames els resultáis de 1'estudi a cada centre adscrit i hagi presenta! els primers resultáis,
previsiblement, al juliol de 2014.
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Vuité. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

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

Agencia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya
Presiden!

Fundado Universitat Autónoma de
Barcelona (ESAGED)
Vicepresident Executiu
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silat Autónoma de BarcéTóíia
Rector


