
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT EMPRESA I CONEIXEMENT I L’AGÈNCIA PER A 
LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ I 
FINANÇAMENT DE L’ESTUDI SOBRE GÈNERE I INSERCIÓ LABORAL ALS 20 ANYS D’OBTENIR 
LA TITULACIÓ 
 

 
 
D’una part, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en la seva representació, el 
senyor Francesc Xavier Grau i Vidal, secretari d’Universitats i Recerca, nomenat per aquest 
càrrec pel Decret 143/2018, de 3 de juliol, i actuant en virtut de les funcions que li assigna 
l’article 3.2 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, de delegació de competències de 
la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement en diferents òrgans del 
Departament (en la redacció donada per Resolució EMC/2321/2018, de 8 d'octubre). 

 
De l’altra, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, que actua en l’exercici de les funcions que té atribuïdes 
per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya.  
 
 
 

EXPOSEN 

 
Que d’acord amb l’article 3.1, apartats (i) i (k), de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a AQU Catalunya 
l’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i el desenvolupament en l’àmbit de 
l’educació superior, i també l’orientació experta i l’assessorament per a contribuir a promoure 
l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i els centres d’educació superior, així 
com també, l’elaboració d’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. 
 
Que des de l’any 2001, AQU Catalunya coordina cada tres anys l’estudi d’inserció laboral de 
les persones titulades de les universitats del sistema universitari català, públiques i privades, i 
dels seus centres adscrits (2001, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017).  
 
Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris han estat 
molt ben valorats per les universitats, per l’administració i pels mitjans de comunicació en les 
seves edicions successives perquè proporcionen dades significatives a nivell d’ensenyament 
universitari.  
 
Que gràcies a l’elaboració d’aquests estudis, Catalunya disposa, amb més de 100.000 
registres, d’una de les bases de dades més completa, rica i fiable d’Europa sobre la inserció 
laboral dels titulats universitaris.  
 
Que aquesta base de dades, no solament permet conèixer l’estat de l’ocupació i la qualitat de 
l’ocupació de les persones titulades, sinó també ofereix informació valuosa sobre la seva 
percepció en relació amb la formació rebuda i la utilitat en el món laboral, cosa que permet a 
les persones responsables universitàries analitzar el funcionament de les titulacions i 
proposar millores. 
 
Que els resultats dels estudis d’inserció laboral han aparegut en publicacions, treballs de 
recerca i jornades que permeten conèixer l’estat de la inserció laboral per àrees temàtiques 
d’una promoció de graduats, així com altres aspectes d’indubtable interès com ara els factors 
de contractació, la utilitat de la formació, la influència de l’estatus social o gènere en la 
inserció laboral o l’adequació de la formació a les demandes del mercat laboral. 
 
Que un dels àmbits prioritaris d’anàlisi dels resultats de les enquestes d’inserció laboral ha 
estat el gènere. Per aquest motiu, amb el suport de l’Institut Català de les Dones AQU 



Catalunya va elaborar els estudis Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari (2008), 
una anàlisi del factor gènere als 3 anys de la graduació, i Gènere i inserció laboral. Dones i 
homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents? (2011), una anàlisi als 10 anys 
de titular-se. 
 
Que AQU Catalunya forma part de la Comissió Dones i Ciència per al desenvolupament de 
les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i recerca del Consell Interuniversitari 
de Catalunya. En el marc d’aquesta Comissió, AQU Catalunya va presentar el projecte 
Diferències de gènere als 20 anys d’obtenir una titulació universitària, el qual es va 
considerar de molt interès. 
 
Que durant el primer trimestre de 2020 AQU Catalunya durà a terme el treball de camp per 
als estudis d’inserció laboral del nivell de grau, màster i doctorat. 
 
Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Interuniversitari de 
Catalunya de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement, considera un bon moment aprofitar el marc de l’enquesta d’inserció laboral 
2020 per analitzar el factor de gènere als 20 anys que les persones s’han titulat. 
 
 
És per això que les parts estableixen els següents 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer. Objectius 
 
Aquest conveni té com a objectiu establir les bases de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, i l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de l’estudi 
Diferència de gènere als 20 anys d’obtenir una titulació universitària. 
 
 
Segon. Abast de l’estudi d’inserció laboral 2020 
 
Per dur a terme aquest estudi AQU Catalunya utilitzarà les bases de dades facilitades per les 
universitats públiques catalanes en l’estudi d’inserció laboral 2005, que correspon a persones 
titulades al nivell de grau (o antics cicles) del curs 2000-2001, excepte Medicina que són les 
titulades el curs 1997-1998. 
 
 
Tercer. Funcions de les parts 
 
Les funcions de les parts es concreten en el següent: 
 
Pel que fa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

 Donar suport en la revisió de l’enquesta que s’utilitzarà en l’estudi.  
 Contribuir en part del finançament de l’estudi. 
 Donar suport a AQU Catalunya en la campanya informativa de l’estudi. 
 Analitzar els resultats obtinguts. 
 Impulsar informes específics de les dades obtingudes que ajudin a aportar un major 

coneixement de la qüestió per definir actuacions en l’àmbit de disminuir la influència 
del gènere en la inserció laboral. 

 Impulsar l’organització de jornades, l’intercanvi de bones pràctiques, activitats de 
difusió i coneixement, creació de grups de treball conjunts o qualsevol altra acció que 
es consideri pertinent per tal d’augmentar la difusió dels resultats de l’estudi i el seu 
impacte. 

 



Pel que fa a AQU Catalunya: 
 Dissenyar l’enquesta que s’utilitzarà en l’estudi. 
 Establir les titulacions i els centres que participen a l’estudi.  
 Elaborar les bases per a la licitació del treball de camp, adjudicar el contracte i 

supervisar el treball de camp. 
 Depurar i validar les dades rebudes del treball de camp i, si és possible, integrar-les 

amb les bases de dades de les edicions prèvies. 
 Analitzar les dades i elaborar els estudis que se’n puguin derivar. 
 Trametre a les universitats participants els resultats obtinguts als efectes oportuns. 
 Trametre al Centre d’Estudis d’Opinió, al sistema d’informació UNEIX i a l’Institut 

d’Estadística de Catalunya els resultats obtinguts de l’enquesta als efectes oportuns. 
 Difondre els resultats del sistema universitari català, a través del portal de dades 

estudis.aqu.cat/dades, i publicant els informes elaborats als instruments de 
comunicació externa. 

 Facilitar la base de dades anonimitzada, amb finalitats estadístiques, al professorat 
estable de les universitats participants a fi de facilitar la realització d’estudis sobre els 
processos de transició laboral. 

 
 
Quart. Pressupost i finançament 
 
La realització de l’estudi Diferència de gènere als 20 anys d’obtenir una titulació universitària, 
es finançarà de la manera següent: 2.500 euros a través del Consell Interuniversitari de 
Catalunya de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement i 25.800 euros per part d’AQU Catalunya. AQU Catalunya també aportarà a 
l’estudi el cost de dedicació del seu personal. 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Interuniversitari de 
Catalunya de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement, hi col·laborarà amb un import de 2.500 euros que aportarà mitjançant 
transferència bancària al número de compte de “la Caixa” núm. IBAN ES48 2100 5000 5102 
0003 0583, a la data de signatura del conveni.  
 
 
Cinquè. Calendari 
 
La preparació per al treball de camp es durà a terme durant el 2019. 
El treball de camp de l’enquesta es realitzarà durant el primer trimestre de l’any 2020. 
L’anàlisi dels resultats i la seva difusió es farà a partir del 2020. 
 
 

Sisè. Seguiment  
 
AQU Catalunya trametrà informes periòdics sobre l’estat d’execució de l’estudi al secretari 
general del Consell Interuniversitari de Catalunya a efectes de seguiment de l’estudi i del 
conveni. 
 
 
Setè. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
En el tractament de les dades de caràcter personal que s’utilitzin s’atendrà allò que disposa 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
En el cas concret de l’estudi d’inserció laboral, l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya 
ha emès el Dictamen de 22 d’octubre de 2018 (CNS 49/2018) que considera que hi ha 
habilitació suficient a l’empara de l’article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades 
pel tractament de les dades dels graduats universitaris per part de l’AQU Catalunya, per dur a 
terme una activitat estadística d’interès de la Generalitat. 
 
Vuitè. Vigència 



 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i s’extingirà quan AQU 
Catalunya hagi tramès els resultats de l’estudi a cada universitat, a l’Institut Català de les 
Dones i al Consell Interuniversitari de Catalunya, hagi realitzat la presentació dels resultats, 
elaborat els estudis que se’n derivin i fet les difusions que es considerin pertinents.   
 
Novè. Resolució 
 
El present conveni podrà ésser resolt: 
 

a) per mutu acord de les parts. 
b) per l’incompliment dels compromisos establerts en el present conveni. 

 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.  
 
 
Per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya 

 Per l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 

  

Secretari d’Universitats i Recerca  President 
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