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CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I EL SED
CONSELL SOCIAL PER A L'ESTABLIMENT D'UN MARC GENERAL DE
COL'.LABORAC10 ' PER A LA REALITZACIÓ I FINANCAMENT DE LA CINQUENA
EDÍC!0-D!-L1E.STUDI.I:)E LAINSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN LABORAL, DEL
TERCER ESTUDI CONJUNT SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DOCTORS Í DÉL
PRIMER ESTUDI SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS EN MÁSTERS

Barcelona, 30 de novembre de 2012

D'una part, el senyor Joaquim Prats Cuevas, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuides
al Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya.

Per^raltra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleiáa, que actúa
en 1'exercici de les funcions que té atribuides per 1'article 20 de la Llei orgánica'6/2001, de
21 de desembre, d'universitats i 1'article 79 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universi'tats
de Catalunya i 1'article 64 deis Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats Del Decret
201/2003, de 26 d'agost.

I el senyor Ramón Roca i Enrich, president del Consell Social de la Universitat de Lleida.
que actúa en 1'exercici de tes funcipns que té atribufdes per 1'article 14 de la Llei orgánica
d'i,ini^ers¡tats i els articles 8S.d) i 92 de la Llei d'universitats de Catalunya i 1'article 52 deis

^ Estatüts de la Universitat de Lleida.
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?-ü.e-'?'ac°''d?mb rarticle 88'd>cie la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
correspon ais consells saciáis de les universitats publiques catalanes, entre d'altres
fuhcions la contribució i participado en la supervisió i ¡'avaluado de la qualitat del
rendiment i de la viabilitat económica i social de la universitat, en col'laboració amb
^1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Que, per tal d'aprofundir en aquesta col-laboració, els consells saciáis de les universitats
publiques i AQU Catalunya determinen les bases d'una relació mes estreta amb 1'objectiu de
contribuir a la millora del Sistema Universitari de Catalunya.

Que .un aspecte rellevant d'aquesta col-laboració es la participació de tots els consells
saciáis en la realitzactó ¡ finanQament de les successives edicions deis estudis conjunts
sobre el seguiment de la inserció laboral de la població universitaria.

Que aquests estudis han estat molt ben valorats per les universitats, per 1'administració
la societat.

per

Que els resultáis del primer estudi s'han plasmat en e] llibre Educado superior i treball a
Catalunya, que permet conéixer, per primera vegada a Catalunya, 1'estat de la inserció
laboral per árees temátiques d'una cohort de graduáis, aixi com altres aspectes d'indubtable
Interés com ara els factors de contractació, la utilitat de la formació, etc.

Que el segon estudi d'inserció laboral ha permés aprofundir en temátiques de gran interés
per part de^grups de recerca de les universitats participants, treball que ha quedat plasmat
en el llibre Educado superior i treball a Catalunya: análisi deis factors cl'inserció laboral.

Que del tercer estudi d'inserció laboral se n'han derivat recerques significatives com ara la
influencia de 1'estatus social o génere_en la inserció laboral, o 1'adequació de la formació a
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tes demandes del mercat laboral, estudis deis quals s'ha fet una difusió en suport CD i que
s han presenta! a les Jornades de Formado universitaria i treball.

Que el quart estudi d'inserció laboral ha permés consolidar el valor deis estudis universitaris
^?_¡!-l"-se-rd5-la.b°''a1' s'han Señera* ."ous informes gráfics resumits i orientats"a-agents
d'interés concret com els degans de facultats universitáries, els servéis d'or¡entaci6
professional i d'inserci6 laboral i els estudiants. Que s'ha fet un notable esfor(dedifusiode
resultáis tant en jornades com en aparicions en diferents mitjans de comunicació.

Qu-e:el.sco"se"s._socials de les univereitate publiques de Catalunya i AQU Catalunya han
considerat que tres anys es un pertode de temps raonable per a la realització d'E
estudis.

Que 1'any 2014 es el moment idoni per a la realització de la cinquena edició de 1'avaluació
de la ¡nserció deis graduáis en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la"inse-rc¡o
laboral deis doctors.

Que es considera també el moment adequat per a la realització de la primera edició de
1'enquesta d'inserció laboral deis graduáis en másters, ja que actualment tambe "son un
instrument de 1'educació superior per adaptar-se a les demandes del mercat laboral.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectius

Aquest conveni té un doble objectiu: per una banda, establir les bases de col-laboració entre
eLS ,conse"s_s°,cials.'.AQU catalunya Per aja realització d'accions conjuntes que-íncide¡x¡n
en la millora del Sistema Universitari de Catalunya i, per 1'altra, la concreciodela~seva
participado en la realització de la 5a edictó de 1'estudi de la inserció deis graduáis en^elmún
laboral, del 3r estudi conjunt sobre la inserció laboral deis doctors i del1r estudisobrela
inserció laboral deis graduáis en másters.

^n-.PI'.mT-r ",^', llambit de.c01 laboració deis consells saciáis i AQU Catalunya compren el que
prevenía Llei^ d'un¡versitats de Catalunya peí que fa a la contribució en la supervisPo'1
1'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat económica i social de la universita't i.'
a mes a mes, tots aquells aspectes que, en el marc de llurs competéncies, afavoreixin la
millora del Sistema Universitari de Catalunya.

,E^^I:lucst<sen.tit' els conse"s socials i AQU Catalunya poden prendre accions conjuntes en
I elaboració i finan(;ament d'estudis, en 1'organització conjunta de jomades, ¡ntercanvi de
_°^s..p-r??íques'..act"/,itats dedif"s":> ¡ coneixement creació de grups de trebalíconjuntsj
qualsevol altra acció relacionada en 1'ámbit de la qualitat universitaria'

Per al desenvolupament i seguiment d'aquests objectius es constituirá una Comissió de
seguiment formada pels representants que designin els consells socials i AQU Catalunva.la
qual es reunirá periódicament. ~ "- --.-"'-.

En segon lloc, la participado del Consell Social de la Universitat de Lleida es concreta en els
termes següents:

El finanyament per a la realització de la 5a edició de 1'estudi de la ¡nserció deis
graduáis en el món laboral, del 3r estudi conjunt sobre la inserció laboral deis
doctors i del 1r estudi sobre la inserció laboral deis graduáis en másters. des del
treball de camp fins a la difusió de 1'estudi.
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La integrado de la base de dades d'inserciú laboral a 1'UNEIX i la corresponent
difusió d'indicadors clau relatius a la inserció laboral a través del portal WINDDAT
(winddat.aqu.cat).

La constitució d'un grup de treball per al disseny de la metodología de 1'enquesta de
másters i per analitzar la incorporado deis resultáis deis estudis d'inserc¡ó laboral en
la millora deis plans d'estudis, aixi com el disseny d'accions d'orientació i suport ais
graduáis per la seva millar ¡ntegració laboral.

Segon. Abast i fases de la col-laboració peí que fa a 1'estudi d'inserci6 laboral

La col-laboració entre els consells socials i AQU Catalunya consisteix en el següent:

a) Finan(;ament del projecte per parts iguals per cadascun deis Consells saciáis de les
unlversitats publiques de Catalunya i per part d'AQU Catalunya.

b) Nomenament deis membres deis grups de treball detalláis en 1'acord primer.

Per a 1'elaboració de 1'estudi es necessária la cessiú de les dades de contacte deis graduáis
de la promoció de 1'any 2010, en el cas deis graduats en Medicina la promocióde l'any
2007, de les persones que hagin obtingut el doctorat durant la promoctó deis anys 2009 i
2010 aixf com altres dades d'interés per a la realització i análisi de l'estud¡ esmentat per
part de cadascuna de les universitats que hi participen. Finalment, en el cas deis graduáis
de máster son necessáries les dades de contacte de la promoció de 1'any 2010.

Tercer. Funcions d'AQU Catalunya

AQU Catalunya es 1'encarregada de la coordinaciú, el disseny, la contractació i la supervisió
e l.es.tudi de. camp' dels estudis que se'n derivin, així com també es responsabiíitza de la
gestió i difusió deis resultats.

Aixf mateix.^AQU Catalunya trametrá els resultáis especifics de 1'estudi corresponent a cada
Universitatfruit de 1'estudi i els informes que s'hagin realitzat.

AQU Catalunya coordinará els grups de treball que es creln.

Quart. Pressupost i finantament.

La realització de 1'estudi té un cost de 220.000 euros. Ates que els consells saciáis de les
universitats publiques catalanes i AQU Catalunya contribueixen, per parts iguals, en e1
finanpament de 1'estudi, correspon a cada consell social 1'aportació de 27.500 euros.

^?ítñ.clu,a",t'tat l'.aport?ra.cl c°"se"so(:;ial de la Universitat en dos pagaments, mitjangant
transferencia bancária al número de compte de "la Caixa" núm. 2100'5ÓOO 51 0200030583"
el 50% de la quantitat esmentada abans del dia 14 de desembre de 2012 i el 50%^re-stant
abans del dia 29 de mar? de 2013.

AQU Catalunya participa en el finangament de la realització de 1'estudi en la mateixa
proporcló que els consells saciáis i, a mes a mes, assumeix el cost de la dedicació del seu
personal técnic.
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Un cop finalitzat 1'estudi, AQU Catalunya presentará ais consells saciáis els resultats
obtinguts ¡ els costos económics per a la seva análisi ¡ per a la presa de decisions peí que fa
a futures accions i al tancament de comptes.

Cinqué. Calendan

El disseny i el treball de camp de 1'enquesta es realitzará durant el primer trimestre de l'c
2014.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitzin s'atendrá alió que disposa
la Llei orgánica de protecció de dades de carácter personal.

Seté Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i s'exting¡rá quan AQU
Catalunya hagi trames els resultáis de 1'estudi a cada universitat i hagi realitzat la
presentado deis primers resultats, al juliol de 2014.

Vuité. Resolució

El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
triplicat en el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.

Per 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema
Upiversitari de Catalunya

Preside.o.t.-

Per la Universitat de Lleida

Presiden! del
Consell Social


