
CONVENI DE COL-LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE
BARCELONA I L'AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE DUES TASQUES COMPLEWIENTÁRIES AL
PROJECTE "EQUITAT EN UACCÉS I EN LA INSERCIÓ PROFESSIONAL DELS GRADUATS
I GRADUADES UNIVERSITARIS"

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 6dejunyde2016

CODI: 2016JNSLAB1S O UAB C

REUNITS

D una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat del
s'stema.-l-ln"'ersitari de catalu"ya, 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
d'abril de 2014), amb domicili social a C. deis Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, i número
d'identificació fiscal (NIF) Q-0801199-A.

1, de 1'altra, la Dra. Margarita Arboix Arzo, rectora magnifica de [a Universitat Autónoma de
Barcelona (en endavant UAB), segons Decret 260/2016, de 31 de maig, publicat en Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7133 de 2 de juny de 2016, com a representan!
d aquesta, amb seu social a CampusUniversitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valles) i
amb número d'identif¡caci6 fiscal (NIF) Q-0818002-H, en virtut de les competéncies que li atorga
1'article 75 parágraf m) deis Estatuts.

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'avaluactó de la qualitat del
sistema universitari cátala i té com a objectiu 1'avaluació, 1'acreditació i la certificació de la qualitat
en Fámbit 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, duniversitats de
Catalunya.

III. Que ambdues parts están interessades la reaiització de dues tasques complementáries al
projecte "Equ/faí en /'accés i en la inserció professional deis gradúate / graduades universitaris" i
es per aixó que formalitzen el present contráete que es regirá per les següents,



CLAUSULES

PRIMERA. Objecte del conven!

L'objecte d'aquest conveni es la realització de dues tasques complementárjes al projecte:
"Equitat en 1'accés i en la inserció professional deis graduáis i graduadas universitaris".

Els objectius específics del conveni son:
. ' Completar la base de dades sobre la que s'ha treballat al projecte esmentat amb la

informado que ara ja es troba disponible a UNEIX i a la plataforma Windat. Es tracta de
complementar la base de dades amb les taxes de rendiment per titulació, en concret les
de 1'any 2014, darrer any de referencia.

. Fer convergir la classificació de titulacions sobre la que está treballant AQU-Catalunya
amb la base de dades referida. Es considera poder codificar les titulacions disponibles
per ais cinc anys (2002, 2005,2008,2011 i 2014) en subámbits i ámbits d'estudi.

SEGONA. Descripció del treball

Les activitats descrites a la cláusula primera responen a la necessitat d'AQU Catalunya de
completar la base de dades sobre la que s'ha treballat amb la informado actualitzada deis
resultáis del projecte "Equitat en 1'accés i la inserció professional deis graduáis i graduadas
universitaris".

Per dur a terme les tasques es contractará una persona familiaritzada amb la base de dades
original i que pugui fer una gestió complexa. Haurá de completar la base de dades sobre a que
es"va treballar aFprojecte amb les taxes de rendiment per titulació, informació ara disponible a la
plataforma Winddat. En concret, s'actualitzará amb les dades de 2014, darrer any de referencia.

El perfil de la persona que haurá de ser contractada es el d'un técnic superior de suport a la
recerca, contracta! durant un mes, 12 hores a la setmana.

El resulta! del treball ha de ser un informe que completi 1'estudi esmentat en la cláusula primera.

TERCERA. Equip huma

La responsable de la realització d'aquest encárrec es la doctora Helena Troiano del Grup de
Recerca en Educado i Treball (GRET) de la Universitat Autónoma de Barcelona.

QUARTA. Obligacions de les parts

a) Obligacions d'AQU Catalunya: .... ... .."._.,,
1' Presíará el seu suport ais responsables del projecte, sobretot peí que fa a la classificació de
les titulacions.
2. Finani;ará el cost del treball esmentat en les clausules primera i segona, d'
quantitat que es determina a la cláusula cinquena.
3. Difondrá els resultáis obtinguts d'aquest treball.

b) Obligacions del GRET de la UAB:
1. Lorganització deis recursos humans, materials i financers en ordre a la realització del treball.
2. La direcció, coordinado i control de 1'equip de treball.
3. La redacció i lliurament de 1'informe corresponent.

El suport en la difusió deis resultáis del treball.



CINQUENA. Pressupost i pagament

Com a contraprestació per a la realització del present conven!, AQU Catalunya es compromet a
finangar a la UAB amb la quantitat de 2.144 euros, IVA indos. El 50%, 1.072 euros, a la
signatura del conveni i el 50%, 1.072 euros, restant un cop es lliuri 1'lnforme complementan.

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

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

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

SISENA. Durada

El present conveni entrará en vigor el dia de la seva signatura. La durada prevista per al
desenvolupament del treball será de tres mesos.

La UAB tindrá dret a una ampliado del termini per a la realització deis treballs si ambdues parts
ho consideren justificat.

SETENA. Confidencialitat i us deis resultáis del treball

AQU Catalunya posará a disposició de tots els investigadors i grups de recerca els resultáis
obtinguts de 1'análisi aixi com la documentado generada.

VUITENA. Autoria

Tant en publicacions com en patents, es respectará sempre la menció deis autors com autors del
treball i la constancia que el treball s'ha encarregat per part d'AQU Catalunya.

NOVENA. Vigencia de] conveni

El present conveni será vigent flns a la correcta execució del treball descrit a les clausules
primera i segona que, previsiblement, será flns el 31 d'octubre de 2016.

DESENA. Resolució de 1'acord

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

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



En el supósit b, la part afectada per 1'incompliment s'adregará a 1'altra per mitjá d'una
comunicació 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.

ONZENA. Controvérsies

Les parts regirán el seguiment i execució del conven! 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 mitjan^ant consulta i conciliació
entre ambdues parts. A aquests efecte, la part que consideri incomplert 1'acord haurá d'identificar
1'incompliment concret i la seva causa, notificant-ho per escrit a 1'altra.

DOTZENA. 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, idónies i/o
simplement contractuals, de caire técnic i organitzatiu, que garanteixin la seva seguretat i
protecció.

TRETZENA. 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.

1, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, a la ciutat i en la data
esmentada, per duplicat i a un sol efecte.
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Dra. Marga^tec^?B%iix Ar¿o
Rectora j/ '--..-J
Universitat Autónoma de Barcelona

Dr"Josep Joan Moreso Mateos
Presiden!
Agencia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de
Catalunya


