
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ECO/2370/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a
la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció
laboral del sistema universitari català.

De conformitat amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les
subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la
concessió d’ajuts convocades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya);

Atès que l’article 9.1.l) dels Estatuts d’AQU Catalunya, aprovats per Decret 93/2003, d’1 d’abril, disposa que
correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de les subvencions que atorgui AQU Catalunya, així
com les seves convocatòries i resolucions;

Atès que les facultats per aprovar les convocatòries i resolucions de les subvencions d’AQU Catalunya han estat
delegades, per acord del Consell de Direcció d’AQU Catalunya del dia 1 de desembre de 2005, al director de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar els ajuts que totes universitats catalanes i AQU Catalunya estan impulsant per al finançament de
projectes orientats a l’elaboració d’estudis amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i diagnòstic de la
inserció laboral dels universitaris de Catalunya.

Article 2

Destinar a aquesta convocatòria l'import global de 35.000 euros, que aniran a càrrec de les aplicacions
pressupostàries D/4490001/4220 i D/4820001/4220 del pressupost d’AQU Catalunya de l’any 2014.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, i s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar: recurs
potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia de la publicació de la resolució al DOGC;
o bé recurs contenciós administratiu interposat directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Barcelona, 20 d’octubre de 2014

P.d. del Consell de Direcció d’AQU Catalunya (Resolució 18/01/06, DOGC núm.4559)

Martí Casadesús Fa

Director d’AQU Catalunya

Annex

1. Introducció

AQU Catalunya en col·laboració amb les universitats catalanes, des de l’any 2001 realitza estudis que analitzen
la inserció laboral dels seus graduats als tres anys de la finalització dels seus estudis.

Amb més de 80.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i representativa
d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada universitària. Després de cinc
enquestes d'inserció laboral (realitzades els anys 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) i més d'una desena
d'investigacions dutes a terme per diferents grups de les universitats catalanes, el cos del coneixement generat
comença a ser considerable.

Un cop finalitzat el treball de camp de la darrera edició, i com a continuació del projecte iniciat s’ha dissenyat
aquesta convocatòria d’ajuts per a l’explotació i recerca de les dades obtingudes.

2. Objecte

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i diagnòstic de la inserció laboral dels graduats universitaris, i
també per definir actuacions concretes de millora dels estudis universitaris, totes les universitats catalanes:
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat
Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat
Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba; i AQU Catalunya col·laboren en el finançament d’aquesta
convocatòria d’ajuts per un import de 35.000 euros màxim a repartir entre les temàtiques següents:

- Estudi sobre l’equitat a l’accés i sortida de la formació universitària. L’objectiu de l’estudi serà determinar en
quina mesura la universitat afavoreix l’equitat tant en l’accés, com en l’etapa professional, proposant accions
de millora. Màxim 10.000€.

- L’efecte de la crisi en les titulacions universitàries. L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir per una selecció de
subàmbits, com ha afectat la crisi en les condicions laborals dels titulats en Geografia i Història i Filologies
Modernes (per Humanitats), Economia i ADE i Periodisme i Comunicació Audiovisual (per Socials),
Matemàtiques i Física, i Química (per Experimentals), Veterinària i Farmàcia (per Salut), i, finalment,
Arquitectura i Tecnologies de la Informació (per Enginyeria i Arquitectura), proposant actuacions concretes.
Caldrà contextualitzar les dades amb dades provinents d’estadístiques oficials, com ara l’EPA i LFS. Màxim
10.000 €.

- Comparativa internacional de les dades d’inserció laboral 2014. Aquest treball requereix la identificació de
portals on es publiquen dades d’inserció laboral de persones graduades (entre 3-5 anys després de finalitzar els
estudis), així com la col·laboració d’altres ens que elaboren enquestes. El document resultant ha de
comprendre: una anàlisi comparativa de la tipologia d’indicadors públics en els diferents sistemes d’enquestes
d’inserció laboral, la selecció d’un grup d’indicadors comparables (especificant, si escau, les corresponents
passarel·les o adaptacions de variables), i, finalment, la mostra de resultats per un grup reduït de titulacions.
Màxim 15.000 €.

3. Beneficiaris

3.1. Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser els investigadors o els equips de recerca de les
universitats catalanes.
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3.2. Els sol·licitants només poden constar com a membre d’un equip sol·licitant i no pot constar com a membre
en cap altra sol·licitud presentada en el marc d’aquesta convocatòria.

4. Període

L’estudi ha de ser lliurat a AQU Catalunya com a màxim el 30 de setembre de 2015.

5. Quantia

5.1. L’import de l’ajut atorgat, establert en l’article 1 d’aquestes bases, s’ha de destinar als conceptes
següents:

- Incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal
i/o becaris, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. No són subvencionables les
retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres
sol·licitants o participants en la convocatòria.

- Adquisició de material documental o bibliogràfic, directament relacionat amb l'objecte de la subvenció. No és
subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

- Adquisició de material fungible.

- Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, que s'han de justificar
degudament.

5.2. El grup ha de prioritzar els conceptes per als quals sol·liciti l’ajut, d’acord amb les seves necessitats.

5.3. El grup haurà de presentar els resultats en un taller que organitzarà AQU per als responsables acadèmics i
tècnics de programació i orientació de les universitats catalanes. En la presentació caldrà subratllar les accions
proposades al sistema, derivades del resultat del estudi.

6. Sol·licituds i documentació

6.1. Les sol·licituds han de ser formalitzades per la persona responsable del projecte, amb el vistiplau del
vicerector o la vicerectora competent per raó de la matèria, i s'han de presentar a AQU Catalunya.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a la pàgina web d’AQU Catalunya
(www.aqu.cat).

6.2. Per formalitzar les sol·licituds, s'haurà d'emplenar l'imprès normalitzat i presentar-lo, juntament amb la
documentació establerta en la base 6.3, dins del termini establert al registre d’AQU Catalunya.

6.3. L'imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les parts següents:

- Dades generals de l’equip sol·licitant.

- Dades dels membres de l'equip.

- Pressupost sol·licitat.

- Memòria del projecte: resum, finalitat, adequació a la convocatòria, antecedents i estat de la qüestió,
objectius, pla de treball, metodologia, impacte i aplicabilitat dels resultats. Màxim 15 pàgines.

- Currículum resumit de la persona responsable del projecte i breu resum del currículum de la resta
d'investigadores i investigadors de l'equip.

- Signatura de la persona responsable del projecte i de la persona responsable de la universitat.

7. Termini de presentació de les sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds s'obrirà el dia 3 de novembre de 2014 i es tancarà el dia 5 de
desembre de 2014.
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8. Avaluació i selecció

8.1. Criteris de valoració general.

Per a la valoració dels estudis es tindrà en compte els aspectes següents:

a. La fortalesa del grup de recerca: qualificació dels components del grup i trajectòria en projectes similars. Es
valorarà, també, que hi hagi equips interuniversitaris.

b. La qualitat del disseny i el seu ajustament tant als objectius de la convocatòria com a la tipologia de dades
ofertes.

c. L’aplicabilitat dels resultats i de les mesures que se’n desprenguin i que puguin transformar-se en polítiques
o actuacions en l’àmbit universitari.

d. Pel que fa a l’estudi d’indicadors comparatius, es valorarà la significació dels components de benchmarking
(ex. Estudis del CEREA, OCDE, Almalaurea, etc.).

8.2. Les sol·licituds seran avaluades per una comissió i, un cop valorada l’adequació del projecte a l'objecte de
la convocatòria, s'hi tindran en compte els criteris concrets i les puntuacions següents (valoració sobre 100
punts):

- Argumentació de com l’estudi pot tenir un impacte en la definició de polítiques i/o actuacions concretes en
l’àmbit universitari (aplicabilitat dels resultats de la recerca). (40/100)

- Argumentació dels objectius i qüestions rellevants a contestar i el seu enfocament comparatiu amb altres
estudis o situacions, metodologia i pla de treball. (20/100)

- Currículum de l’investigador principal en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.
(20/100)

- Grup investigador interuniversitari i currículum de la resta d’investigadors en relació amb l’objecte de la
convocatòria i el tema de la recerca. (20/100)

8.3. La comissió de selecció serà designada pel director d’AQU Catalunya i estarà format per un president, que
serà el director d’AQU Catalunya, o la persona en qui ho delegui, i els membres següents: dos acadèmics de
reconegut prestigi de les universitats públiques catalanes de l'àmbit científic de la recerca, un acadèmic de
reconegut prestigi de les universitats privades catalanes l'àmbit científic de la recerca, tres representants dels
consells socials de les universitats públiques catalanes, un representant de les universitats privades, i un tècnic
responsable dels estudis d’inserció laboral d’AQU Catalunya. La Comissió comptarà també amb un secretari
d’AQU Catalunya amb veu però sense vot.

8.4. La comissió de selecció proposarà una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds
que no hagin estat atorgades.

9. Unitat competent per a la gestió

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

10. Òrgan competent per a la resolució

El director d’AQU Catalunya, per delegació del Consell de Direcció d’AQU Catalunya, segons l’acord del Consell
de Direcció de data 1 de desembre de 2005.

11. Termini de resolució

El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà
desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.

12. Notificació de la resolució
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12.1. La notificació es farà directament als interessats i es podrà consultar el resultat de la resolució a la
pàgina web d’AQU Catalunya i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

12.2. La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Els interessats
podran interposar en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al web d’AQU
Catalunya i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, recurs potestatiu de reposició davant del Consell
de Direcció d’AQU Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu; o directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Acceptació

13.1. L’acceptació es formalitzarà mitjançant document signat per la persona responsable del projecte, que es
comprometrà a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d'aquesta convocatòria i d'acord
amb les bases generals d’AQU Catalunya vigents. En el document hi constarà el compromís de confidencialitat i
del compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter
personal per part de l’equip de recerca. Així mateix, l’investigador principal s’ha de comprometre per escrit a la
presentació dels resultats del seu estudi a una revista d’impacte.

13.2. L’acceptació s'haurà de presentar al més aviat possible i, com a màxim, en un termini de 10 dies
naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

13.3. S'entén que renuncien a l'ajut els beneficiaris que no hagin presentat el document d'acceptació dins el
termini previst a l'apartat anterior.

14. Renúncies i substitucions

En el cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les
condicions i el termini previstos a la base 13 de la convocatòria, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot
adjudicar l'ajut a candidats de la llista de reserva. Les substitucions es notificaran mitjançant la publicació a la
pàgina web i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es comunicarà directament als
interessats.

15. Canvis i incidències

Els canvis en el projecte o les incidències que puguin sorgir es regeixen per la Resolució UNI/72/2006, de 17
de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades
per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

16. Pagament

16.1. El pagament s’efectuarà directament a la universitat a la qual pertanyi la persona responsable de la
sol·licitud.

16.2. L'import de l’ajut serà lliurat en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total atorgat, es
tramitarà un cop resolta la convocatòria i formalitzada l'acceptació. El pagament del 50% restant es realitzarà
quan s’hagi presentat l’informe corresponent amb el format i les característiques recollides en la base 17.

17. Termini, forma de justificació i característiques de l’estudi

17.1. Termini i forma de justificació

En el termini d'un mes des de la data d'acabament de les activitats objecte de l'ajut i abans del 30 de setembre
de 2015, els beneficiaris han de justificar l'execució efectiva del projecte amb l’aportació de la documentació
següent:

- L’estudi d’avaluació, d’acord amb les característiques establertes.
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- Certificació de la gerència o responsable econòmic de la universitat en què s’indiqui que l’import atorgat s’ha
incorporat en els seus pressupostos i que l’ajut s’ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.

17.2 Característiques de l’estudi

L’estudi a presentar haurà de tenir les característiques següents:

- La investigació es pot realitzar en català, castellà o anglès. Els articles o productes que resumeixin, així com
la seva difusió pública haurà de ser en anglès.

- Format Word incloent les taules o gràfics que es considerin necessaris, amb les característiques següents:
lletra Arial 10, interlineat 1,5 i una línia de separació entre paràgrafs.

- Resum de 1.000 paraules per ser divulgat en notícies d’AQU Catalunya.

- Annex tècnic que recollirà tots els aspectes necessaris per justificar i avalar les anàlisis realitzades.

18. Publicitat i propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual del treballs subvencionats és dels seus autors, AQU Catalunya es reserva els drets de
publicació i reproducció que es derivin dels treballs esmentats. En les altres publicacions o resultats que es
puguin produir gràcies a aquesta convocatòria cal fer esment del suport d’AQU Catalunya.

19. Seguiment i difusió de la realització dels projectes

AQU Catalunya, un cop resolta la convocatòria, establirà els mecanismes pertinents per tal d’assegurar la
comunicació amb i entre els grups, la qualitat dels projectes i facilitarà l’elaboració dels estudis en el calendari
previst. Aquests es presentaran en la reunió de llançament. A aquests efectes algunes de les accions que es
realitzaran seran:

- Una primera reunió de llançament a la seu d’AQU Catalunya.

- Reunions a AQU Catalunya o lliurament d’informes parcials per exposar el progrés del projecte, correctament
dimensionats d’acord amb el temps de durada del projecte.

- Reunió de tancament del projecte i de preparació de la difusió.

- Per tal de dur a terme el seguiment i difondre els resultats derivats de la realització dels projectes
d’investigació beneficiats per aquesta convocatòria, s’organitzarà un acte públic de presentació de resultats al
qual els responsables de cada projecte hauran d’assistir per presentant-ne els resultats obtinguts.

20. Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual
s'aproven les bases generals que han de regir la concessió d’ajuts convocades per AQU Catalunya i per la resta
de la normativa aplicable.

(14.297.017)
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