
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ ECO/2381/2015, de 26 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'Estudi d'Ocupadors
2014.

 

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

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d’ajuts de recerca que AQU Catalunya, en col·laboració
amb l’Obra Social “la Caixa”, estan impulsant per al finançament de projectes orientats a l’elaboració d’estudis
amb l’objectiu d’aprofundir en els resultats obtinguts en les enquestes dutes a terme al llarg del l’Estudi
d’Ocupadors, les condicions dels quals figuren en l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

Destinar a aquesta convocatòria l'import global de 50.000 euros, que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària D/4490001/4220 del pressupost d’AQU Catalunya de l’any 2015.

Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas
que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es poden assignar
nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d’un recurs
administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds denegades que hagin quedat en llista de
reserva, sempre que hagin assolit la qualificació tècnica necessària i que les actuacions es puguin dur a terme
en els terminis que estableixen aquestes bases.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta Resolució no exhaureix la via administrativa, i s'hi pot interposar un recurs d’alçada davant del
president 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, d’acord amb el que estableix
l’article 21.2 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2015

 

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

Des de l’any 2001, AQU Catalunya en col·laboració amb les universitats catalanes realitza estudis triennals que
analitzen la inserció laboral dels seus graduats als tres anys de la finalització dels seus estudis. En aquests
estudis els graduats valoren l’adequació de la seva formació des de la perspectiva del seu lloc de treball.

Entre el 2014 i el 2015 AQU Catalunya ha dut a terme el projecte “La inserció laboral dels graduats
universitaris des de la perspectiva dels ocupadors” que pretén recollir la percepció dels ocupadors sobre les
competències i la formació de la població recent graduada a Catalunya i que compta amb la col·laboració del
Departament d’Economia i Coneixement, del Departament d’Empresa i Ocupació, del Departament de Salut, del
Departament d’Ensenyament i del Departament de Governació i Relacions Institucionals, competent en matèria
de Funció Pública, i de l’Obra Social “la Caixa”.

Aquest projecte està estructurat en tres fases:

La primera és una fase quantitativa, en la qual s’han realitzat quatre enquestes d’opinió a col·lectius diferents:
a empreses; a tots els directors dels centres de primària i secundària de Catalunya; als responsables de la
contractació del sector salut; i als responsables de la Funció Pública.

La segona fase és qualitativa, s’aprofundeix a través de focus grups en els resultats de les enquestes i es
proposen possibles actuacions.

I la tercera, i darrera fase, és la convocatòria d’ajuts de recerca. Les bases de dades que són objecte de
recerca d’aquesta convocatòria són les següents:

a) Enquesta a empreses privades

b) Enquesta centres educatius de primària i secundària

c) Enquesta sector salut (Medicina i Infermeria)

Les dades tècniques de les enquestes objecte d’anàlisi són les següents:

 
Població Mostra Resposta Error mostral

Empreses privades 16.757 1.325 7,91% 2,6%

Ensenyament 2.822 281 10,0% 5,7%

Salut: Infermeria 520 112 21,5% 8,4%
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Salut: Medicina 606 90 14,8% 9,7%

2. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprofundir en el coneixement de l’adequació de la formació universitària a
partir de les bases de dades disponibles a AQU Catalunya, des de la perspectiva dels ocupadors i definir
actuacions concretes que permetin millorar els ensenyaments universitaris.

Les propostes d’estudis de recerca es poden desenvolupar sobre les bases de dades següents:

a) Una base de dades, constituïda per empreses de l’àmbit privat, denominada “ocupadors privats” que recull
informació sobre la seva satisfacció amb les competències dels recent graduats universitaris (sense concretar
per titulació).

b) Una base de dades, constituïda per centres educatius, que recull informació sobre la satisfacció amb les
competències dels recent graduats en el Grau de Mestres i en el Màster Universitari de Formació del
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, denominada “centres
educatius”.

c) Dues bases de dades dirigides a centres sanitaris, que recullen informació sobre la satisfacció dels
responsables o directors de serveis amb les competències dels graduats en Medicina i del Grau en Infermeria,
denominades “ocupadors infermeria” i “ocupadors medicina”.

Els estudis han de tenir per objectiu aprofundir en els resultats obtinguts i publicats per AQU Catalunya i han
d’endinsar-se en elements relacionats amb la millora de les titulacions universitàries d’acord amb l’opinió dels
ocupadors. No s’acceptaran estudis que es centrin en l’anàlisi de les empreses o centres participants i no facin
aportacions de com aquests elements influeixen en la valoració de la formació universitària.

Es valorarà que les bases de dades ofertes es complementin amb anàlisis provinents de l’enquesta d’inserció
laboral o d’altres estudis de naturalesa quantitativa o qualitativa.

Es pot trobar més informació d’aquest projecte, incloses les enquestes emprades als Ocupadors privats
(enquesta genèrica), als centres educatius, Medicina i Infermeria al web:
http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/index.html i per a qualsevol consulta en relació amb les bases de dades
es pot enviar un correu electrònic a comunicacio@aqu.cat

3. Finançament

AQU Catalunya destina un import global de 50.000 euros per finançar tres projectes de recerca:

- Fins a 20.000 € per a l’anàlisi de la base de dades “ocupadors privats”.

- Fins a 15.000 € per a l’anàlisi de la base de dades “centres educatius”.

- Fins a 15.000 € per a l’anàlisi de la base de dades “centres sanitaris”.

En el cas que per la insuficiència de qualitat de les propostes la comissió de selecció d’aquests ajuts consideri
que algun dels ajuts de recerca ha de quedar desert, aquesta comissió podrà proposar destinar l’ajut a un altre
projecte presentat en les altres dues modalitats tenint en compte la puntuació obtinguda i que l’enfocament del
projecte no sigui coincident amb l’atorgat.

4. Quantia

4.1. L’import de l’ajut atorgat, establert en l’article 3 d’aquestes bases, s’ha de destinar als conceptes
següents:

a) 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.

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

d) Despeses de desplaçaments i inscripcions en congressos vinculats a la finalitat de la recerca i només per a
persones que formen part de l’equip de recerca (15% com a màxim de l’import total). En aquest cas, es
prioritzen els congressos internacionals.

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

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

4.3. El grup haurà de presentar els resultats en un taller que organitzarà AQU Catalunya 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 de l’estudi.

5. Beneficiaris

5.1 Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els investigadors o els equips de recerca universitaris.

5.2 La persona responsable del projecte ha de formar part del personal acadèmic amb dedicació a temps
complet en la institució d’adscripció de l’equip de recerca.

Només es pot presentar una sol·licitud com a responsable de projecte.

5.3 Cada investigador o investigadora només pot formar part d’un sol equip de recerca dins de cada modalitat
d’ajut.

5.4 Les entitats beneficiàries, si escau, han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya o les
administracions corresponents, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

c) Presentar declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la
legislació vigent, si escau.

f) En el supòsit que la universitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, preveure,
juntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe i intervenir en els seus centres de treball.

g) En cas de fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.

h) En cas de fundacions, haver presentat els comptes anuals davant del Protectorat.

i) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l’activitat subvencionada en el termini que determinen
aquestes bases.

L’acreditació d’aquests requisits s’ha d’efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable
corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

6. Període

6.1 L’estudi ha de ser lliurat a AQU Catalunya com a màxim el 28 d’octubre de 2016.

6.2 No s’accepten ampliacions del termini d’execució dels ajuts sense una justificació prèvia, que ha d’acceptar
el director d’AQU Catalunya. En cas de sol·licitar l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar com a mínim dos
mesos abans que finalitzi el període inicial d’execució.
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7. Sol·licituds i documentació

7.1. 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.

7.2. L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a la pàgina web d’AQU Catalunya
(www.aqu.cat) o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si s’envia la sol·licitud d’acord
amb el procediment de l’article 38.4 és necessari que la persona sol·licitant o l’equip de recerca avanci per
correu electrònic la sol·licitud a l’adreça comunicacio@aqu.cat.

7.3. Per formalitzar les sol·licituds, s'haurà d'emplenar l'imprès normalitzat i presentar-lo dins del termini
establert al registre d’AQU Catalunya.

7.4. La documentació annexada al projecte s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça
comunicacio@aqu.cat dins del termini establert. La documentació a aportar és la següent:

a) Còpia de l’imprès de sol·licitud

b) Dades generals de l’equip sol·licitant.

c) Dades dels membres de l'equip.

d) Pressupost sol·licitat.

e) 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.

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

g) Signatura de la persona responsable del projecte i de la persona responsable de la universitat.

7.5. AQU Catalunya pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds la documentació que
consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits que preveu aquesta convocatòria. La
manca d’aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de
la subvenció.

7.6. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització a AQU
Catalunya perquè obtingui els certificats o verifiqui les dades necessàries per a tramitar l’ajut, que hagin
d’emetre altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre
satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de
dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

8. Termini de presentació de les sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds s'obrirà el dia 2 de novembre de 2015 i es tancarà el dia 11 de
desembre de 2015, a les 14:00 h.

9. Avaluació i selecció

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

a) Plantejament de la recerca i aplicabilitat dels seus resultats: L’objecte de l’estudi (objectius i qüestions
rellevants que la recerca ha de respondre) i l’aplicabilitat dels resultats i de les mesures que se’n desprenguin
per transformar-se en polítiques o actuacions en l’àmbit universitari (35/100).

b) Fonamentació metodològica i execució dels treballs dins el termini establert. La qualitat tècnica de l’estudi:
la seva fonamentació a partir d’enfocaments comparatius amb altres estudis, situacions o metodologia; el
disseny metodològic; el seu ajustament tant a la tipologia de dades ofertes així com a les bases de dades
complementàries que s’utilitzin; i l’execució, pla de treball i recursos emprats. (35/100)
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c) Currículum de l’investigador principal en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.
(20/100)

d) Currículum de la resta d’investigadors en relació amb l’objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.
(10/100)

10. La comissió de selecció

10.1. La comissió de selecció serà designada pel director d’AQU Catalunya i estarà formada per un president,
que serà el director d’AQU Catalunya, o la persona en qui delegui, i els membres següents: tres acadèmics de
reconegut prestigi de les universitats catalanes 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.

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

10.3. La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, prioritzada degudament, integrada per
sol·licituds que no hagin estat atorgades.

11. Unitat competent per a la gestió

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

12. 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.

13. Inadmissió i desestiment i termini de resolució

13.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d’esmena
dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d’acceptació o de la resta de documentació requerida dins del
termini.

13.2 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de prendre una resolució sobre la
inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució de no admissió o desistiment a les
entitats beneficiàries publicant-la al web d’AQU Catalunya, al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.3 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 els ajuts sol·licitats.

14. Notificació de la resolució

14.1. 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.

14.2. La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts no exhaureix la via administrativa, i s'hi pot
interposar un recurs d’alçada davant del president 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,
d’acord amb el que estableix l’article 21.2 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.
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15. Acceptació

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. 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.

16. 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 15 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 d’AQU Catalunya i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es comunicarà
directament als interessats.

17. 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.

18. Pagament

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

18.2. 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 19.

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

19.1. 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 28 d’octubre de
2016, els beneficiaris han de justificar l'execució efectiva del projecte amb l’aportació de la documentació
següent:

a) L’estudi d’avaluació, d’acord amb les característiques establertes.

b) 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.

19.2. Característiques de l’estudi

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

a) 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.

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

c) Annex tècnic que recollirà tots els aspectes necessaris per justificar i avalar les anàlisis realitzades.
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20. 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, de la Generalitat de
Catalunya i la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

21. 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:

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

b) 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.

c) Reunió de tancament del projecte i de preparació de la difusió.

d) 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.

22. 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.

(15.300.022)
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