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CONVEN! DE COL-LABORACIÓ ESPECIFIC ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE
BARCELONA I L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DELS FOCUS GRUPS EN EL WIARC DEL PROJECTE
SOBRE "LA PERCEPCIO DE LES EMPRESES SOBRE LES COMPETÉNCIES DELS
RECENTS TITULATS UNIVERSITARIS"

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 23 de mar? de 2015

CODI: OCUPAQU/UAB/2015

REUNITS

D'una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
sistema.-ur'!vel'sit£"'i de catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'Acord
GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom i
representado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deis
Estatus d'AQU Catalunya, aprovats peí Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC núm. 3862, de 10
dabril de 2014), amb domicili social a C. deis Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, i número
dldentificació fiscal (NIF) Q-0801199-A.

I, de altra, la doctora M. Pilar Dellunde Clavé vicerectora d'lnvestigació de la Universitat
Autónoma de Barcelona (en endavant UAB), segons Nomenament de 22 dejuny de 2012, i fent
us de les atribucions que [i atorga la Resolució de 22 de febrer de 2010, punt 4.1, que confereix
autorització ais vicerectors d'investigació per a la subscripció de convenís 'i contractes
d'investigació per part de la UAB, amb seu social al Campus Universitari s/n, 08913 Bellaterra
(Cerdanyola del Valles), i número dldentificació fiscal (NIF) Q-0818002-H.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte i

MANIFESTEN

1. Que la UAB es un organisme públic de carácter multisectorial i pluridisciplinari, que du a terme
activitats de docencia, recerca i desenvolupament cientific i tecnológic i está interessada en
col-laborar amb els sectors socioeconómics del nostre país per tal de contribuir a la consecució
d'objectius d'interés comú.

II. Que AQU Catalunya es el principal instrument per a la promoció i 1'avaluació de la qualitat del
sistema universitari cátala i té com a objectiu 1'avaluació, 1'acreditació i la certificació de la qualitat
en 1'ámbit de les universitats i deis centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments,
professorat, centres i servéis), d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'univer"sitats de
Catalunya.

III. Que AQU Catalunya está interessada en la col-laboració del Centre d'Estudis Sociológics
sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB per al desenvolupament de 1'es'tudi
referent a "La percepció de les empreses sobre les competéndes deis recente tituláis
universitaris" i es per aixó que formalitzen el present contráete que es regirá per les següents,
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CLAUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

Realització de la fase del focus group del projecte sobre "La percepció de les empreses sobre les
competéncies deis recente tituláis universitaris'.

Els objectius específics de la realització del focus grup son:
. Aprofundir, a partir deis resultáis obtinguts en 1'enquesta d'ocupadors dempreses

privades, en els perfils de competéncies que condueixen a una millora de 1'ocupabilitat.
. Analitzar els factors que influeixen en el nivell de reclutament de les persones graduades

recentment i les dificultáis principáis deis ocupadors a 1'hora de contractar-les.
. Conéixer la prospectiva d'ocupació en els ámbits que els son propis.

SEGONA. Descripció del treball

L'activitat descrita a la cláusula primera respon a la demanda d'AQU Catalunya per a dur a terme
un treball de metodologia qualitativa amb la finalitat de conéixer la percepció de les empreses
sobre 1'adequació de laformació universitaria de les persones recentment titulades a les seves
necessitats. Els resultáis permetran identificar i informar la comunitat universitána sobre els
punts forts i febles de les competéncies deis recent tituláis universitaris que treballen, aixi com
d'aquells aspectes que podrien ésser millorats en la formació que s'ofereix ais tituláis.

El treball consistirá en la realització de 12 grups de discussió amb els perfils d'ocupadors que
s'acordin amb AQU Catalunya. Es lliuraran a AQU Catalunya 12 informes curts, un per cada un
deis grups de discussió realítzats. A mes es lliurará un informe técnic final, en qué es recolliran
les característiques técniques del treball realitzat, aixi com un resum conjunt de les resultáis
obtinguts en els 12 grups de discussió.

El treball es desenvolupará en les següents fases:
1. Disseny general de la recerca: composició deis grups (sectors ¡ perfil d'ocupadors), guió

del focus grups.
II. Captado i gestió del grups de discussió.
III. Realització deis grups i transcripcló.
IV. Análisi de continguts.
V. Redacció deis informes fináis.

TERCERA. Equip huma

Per part de la UAB, la persona responsable del present conveni será el doctor Joan Miquel Verd
del Centre d'Estudis Sociológics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (Instituí d'Estudis del
Treball).

Per part d'AQU Catalunya, la persona responsable será la doctora Anna Prades Nebot, técnica
de gestió de projectes.
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QUARTA. Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment es constitueix com a mecanisme per assegurar el seguiment
correcta coordinado del treball realitzat.

la

Aquesta Comissió tindrá la funció de vetllar peí corréete desenvolupament del treball i
I acompliment del termini fixat en aquest conveni.

La Comissió estará formada pels membres següents: a) el director d'aquest projecte, per part de
la UAB, b) AQU Catalunya determinará la persona que representi 1'execució del conveni, la qual
estará facultada per fer un control directa sobre les diferents fases del treball (disseny de 1'estudi,
decisions sobre la composició deis grups de discussió, análisi de continguts, etc.).

Els membres d'aquesta Comissió podran delegar o be ampliar-ne els membres a proposta de
cadascuna de les parts.

La Comissió es reunirá a sol-licitud de qualsevol de les parts.

CINQUENA. Obligacions de les parts

a) Obligacions d'AQU Catalunya:
1. AQU Catalunya prestará tot el seu suport documental i ¡nformatiu ais responsables del
projecte.

2. AQU Catalunya facilitará una base de dades amb els ocupadors que han accedit a compartir
les seves dades per futures col'laboracions organitzada per sector, mida d'empresa i volum de
graduáis contractats. A mes, facilitará contactes oferts via PIMEC, Foment i Cambres de
Comer?. Informará de la possibilitat de ser contactat.
3. AQU Catalunya facilitará els espais on es realitzaran els grups de discussió.

b) Obligacions del QUIT de la UAB:
1. L'organització deis recursos humans, materials i financers en ordre a la realització del treball.
2. La direcció, coordinació i control de 1'equip de treball.
3. El lliurament de la documentado generada en la fase III i IV (transcripcions i fitxers d'análisi de
continguts) descrits a la cláusula segona, degudament anonimitzada per tal que pugui ser
utilitzada per posteriors análisis científiques.
4. La redacció i lliurament deis informes corresponents.

SISENA. Pressupost i pagament

Com a contraprestació per a la realització del present conveni, AQU Catalunya es compromet a
abonar a la UAB la quantitat de 20.759 euros, mes 1'IVA aplicable, essent un total de 25.118,39
euros, segons el pressupost acordat (Annex 1), quantitat que es fará efectiva segons les
condicions següents:
1. El 60% (15.071 ,01  , IVA indos) a la signatura de] present conveni.
2. El 20% (5.023,69  , IVA indos) a la finalització de la fase IV.
3. El 20% (5.023,69  , IVA indos) a la finalització del projecte i lliurament d'informes.

L'abonament de les esmentades quantitats es fará previa presentado de les corresponents
factures per part de la UAB.



Agencia
peralaQualitat
del Sistema Universitari

de Catalunya

uns
Universitat Autónoma

de Barcelona

Per assumptes relacionáis amb la gestió administrativa del present conveni, AQU Catalunya
haurá de dirigir-se a 1'Área de Gestió de la Recerca de la UAB, teléfon 93 5814234, correu
electronicrecerca.respon@uab.cat.

Per assumptes relacionats amb la gestió económica del present contráete, AQU Catalunya haurá
de dirigir-se a 1'Área d'Economia i Finances de la UAB, teléfon 93 5811145, correu electrónic
ingressos.economia@uab.cat.

SETENA. Durada

El present conven! entrará en vigor el día de la seva signatura. La durada prevista per al
desenvolupament del treball será de set mesas, segons les etapes següents:

IV.

FASES

1. Discussió del projecte
amb AQU

2. Concreció disseny
general del projecte

3. Identificado deis
perfils deis membres
deis grups de
discussió

4. Organització i
captació deis
membres deis grups

5. Realització deis grups
de discussió

6. Transcripció deis
grups de discussió

7. Análisi de continguts
de les transcripcions

8. Realització deis
informes

9. Discussió deis
informes

MESOS

Mar; | Abril | Maig | Juny | Juliol | Setembre | Octubre

La UAB tindrá dret a una ampliació del termini per a la realització deis treballs pels motius
següents:
1. Causes de for?a major.
2. Endarreriments superiors a 20 dies en el lliurament per part d'AQU Catalunya de les dades
necessáries per tal de continuar el treball.
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VUITENA. Confidencialitat i us deis resultáis del treball

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions
cientiflques o técniques en el desenvolupament del contráete.

Ates que les análisis i conclusions ais quals arribi AQU Catalunya a partir del treball deis focus
groups en el marc del projecte La percepció de tes empresas sobre tes competéncies deis
recenta titulats universitaris es d'¡nterés per a tota la comunitat científica universitaria, AQU
Catalunya posará a disposició de tots els investigadors i grups de recerca aquests resultats aixi
com la documentació previa generada a partir deis focus grups.

AQU Catalunya autoritza la UAB a donar informado pública de la signatura d'aquest conveni en
la que hi podrá incloure: titol, contingut, pressupost i termini de realització.

NOVENA. Autoria

Tanten publicacions com en patents, es respectará sempre la menciú deis autors com autors del
treball i la constancia que el treball s'ha encarregat per part d'AQU Catalunya amb 1'ajut
económic de la Fundado Bancária "la Caixa".

DESENA. Vigencia del conveni

El present conveni será vigent fins a la correcta execució del treball descrit a les clausules
primera I segona que, previsiblement, será fins el 31 d'octubre de 2015.

ONZENA. Resolució de 1'acord

El present acord quedará resolt per les causes següents:
a. F¡ de la durada del conveni.

b. Incompliment deis pactes i atorgaments del conveni.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment del conveni.
Mutu acord entre les parts.
Per altres causes legalment establertes.

c.

d.
e.

En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment s'adregará a 1'altra per mitjá d'una
comunicado escrita, notificada per un mitjá que n'acrediti la recepció, comminant-la a
corregir-lo en un termini máxim de 30 dies hábils, moment en el qual la rescissió esdevindrá
efectiva.

DOTZENA. Controvérsies

Les parts regirán el seguiment i execució del conveni d'acord amb el principi de la bona fe i
de procurar el benefici conjunt.

Totes les controvérsies que puguin sorgir entre les parts relatives a 1'aplicació i/o
interpretació d'aquest conveni de col-laboració serán resoltes amistosament mitjan9ant
consulta i conciliació entre ambdues parts. A aquests efecte, la part que consideri incomplert
I acord haurá d'identificar 1'incompliment concret i la seva causa, notificant-ho Der escrit a
1'altra.
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TRETZENA. Protecció de Dades

De conformitat amb les previsions de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de carácter personal, i demés normatives aplicables, les parts s'obliguen a respectar la
citada norma i a preservar absolut secret sobre les dades personáis a les que tinguessin accés
en 1'ámbit d'aquesta col-laboració, i a adoptar totes les mesures necessáries, ¡dónies i/o
simplement contractuals, de caire técnic i organitzatiu, que garanteixin la seva seguretat i
protecció.

CATORZENA. Legislado aplicable

Aquest conveni se signa a 1'empara de 1'article 83 de la Llei Orgánica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, a la ciutat i en la data
esmentada, per triplicat ¡ a un sol efecte.

d'ir>vfl»tii;i!;<oi6

Dra. M. Pilar Dellunde Clavé
Vicerectora d'lnvestigació
Universitat Autónoma de Barcelona

Dr.^Joéep Joan Moreso Mateos
Presiden!
Agencia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de
Catalunya
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ANNEXI

Pressupost

Concepto

Disseny general de la recerca

Import

1.229,00  

Realització de 12 grups de discussió 4.600,00  

Transcripcions de les discussions en grup 3.800,00  

Análisi de continguts de les transcripcions amb
ATLAS.tl 5.300,00  

Elaborado deis informes fináis

12 informes curts 4.600,00  

1 informe general 1.230.00  

Total 20.759,00  

IVA (21%) 4.359,39  

Total amb IVA 25.118,39  




