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D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Uniyersitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuides
per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

Per 1'altra, el Sr. Jaume Casáis Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, 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'un¡versitate de
catalunya_i.l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per 1'Acord
GOV/203/2010,de9denovembre. r--^ "'"'

I la Sra. Nuria Basi Moré, presidenta del seu Consell Social, que actúa en 1'exercici de les
funcions que te atribuides per 1'article 14 de la Ltei orgánica d'universitats i els articles 88.d)~i
92 de la Llei d'universitats de Catalunya i 1'articte 37 deis Estatuts de la Universitat
Fabra.

EXPOSEN

Que d'acord amb 1'article S8.Ú) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
correspon ais consells socials de les universitats publiques catalanes, entre d'altres funcions.
la contribució i participado en la supervisió i 1'avaluació 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 d'acord amb l'article3 1, apartats i i k, de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agénaa
!??La-.la.,?u,?lltat.del sistema Universitari de Catalunya correspon a AQU Catalunya
1'observació, 1'análisi i el debat sobre les tendéncies i el desenvolupament en 1'ámbrtde
educació superior, i també 1'orientació experta i 1'assessorament per a contribuir a promoure
1'excel'léncia^dels servéis prestats per les universitats i els centres d'educació superior, ^aixl'
com també 1'elaboraciód'informació estadística i d'indicadors sobre 1'educació superior i la
recerca de les universitats per tal de facilitar 1'análisi de llur situado i evolució.

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

Que un aspecte rellevant d'aquesta col-laboraciú es la participado de tots els consells socials
en la realització i finaneament 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'adminisfració i per
la societat.

Que grácies a 1'elaboració d'aquests estudis, Catalunya disposa, amb mes de 80.000
registres, d'una de les bases de dades mes completa, rica i fiable d'Europa sobre la inserció
laboral deis tituláis universitaris.

Que aquesta base de dades no solament permet conéixer 1'estat de 1'ocupació i la qualitat de
locupaciú deis graduáis, sino també ofereix informació valuosa sobre la percepció deis



titulats en relació amb la formació rebuda i la utilitat en el món laboral, cosa que^permet ais
responsables universitaris analitzar el funcionament de les titulacions i proposar millores.

Que els consells saciáis de les universitats publiques de Catalunya ¡ AQU Catalunya han
considerat que tres anys es un període de temps raonable per a la realització d'aquests
estudis.

Que 1'any 2017 es el moment idoni per a la realització de la Sisena^edició de 1'estud^deja
¡nsercio"'dels'graduáis en el món laboral, del Quart estudi sobre la inserció laboral deis
doctors, i del Segon estudi sobre la inserció laboral deis másters.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objectius

conveni té un doble objectiu: per una banda, establir les bases de col-laboracio entre
e]s''consells "saciáis de les universitats catalanes i AQU Catalunya per a la^ realització
d'accion~s conjuntes que ¡ncideixin en la millora del Sistema Universitari de catalunya ^Pe_r
FaÍtra"']'a~conicrecio-de-la seva participado en la realització de la Sisena edició^ de 1'estudi^de
¡a"inserc¡o-dels graduáis en ei món'laboral, del Quart estudi sobre la inserció laboral deis
doctors, i del Segon estudi sobre la inserció laboral deis másters.

Lámbit de colJaboració deis consells saciáis i AQU Catalunya compren el que preveu la Llei
d'u'nwersitats de'"Catalunya peí que fa a la contribució en la supervisió i 1'avaluació de la
quai¡t'at,-del-rendiment i de la'viabilitat económica i social de la universitat l. ame^a,mes^tots
aqueirs"as'pectes que, en el marc de llurs competéncies, afavoreixin la millora del Sistema
Universitari de Catalunya.

En aquest sentit, els consells saciáis i AQU Catalunya poden prendre accions c°njuntes en
]7elaboracíó'i"f¡n'an5ament d'estudis, en 1'organització conjunta de jornades, ¡ntercanvi^ de
bones practiques, activitats de difusió i coneixement, creació de grups de treball conjunts, i
qualsevol altra acció relacionada en 1'ámbit de la qualitat universitaria.

Per al desenvolupament i seguiment d'aquests objectius es constituirá una Comissio de
seguiment formada pels representants deis consells saciáis i AQU Catalunya, la qual es
reunirá periódicament.

La participado del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra es concreta en els termes
següents:

El finaneament per a la realització de la Sisena edició de 1'estudi de la inserció deis
graduats en el món laboral, del Quart estudi sobre la inserció laboral deis doctors, i
del Segon estudi sobre la inserció laboral deis másters, des del treballdecamp fins a
la difusió de 1'estudi, entre d'altres accions que s'acordin per part de la Comissió de
seguiment.

La integrado de la base de dades dlnserció laboral a 1'UNEIX i la corresponent
difusió d'indicadors clau relatius a la inserció laboral a través del portal WINDDAT
(winddat.aqu.cat).

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

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



El treball de camp de 1'enquesta es realitzará durant el primer trimestre de 1'any 2017.
La presentado de resultáis es fará entre el 2017 i 2018.

Sisé. Comissió de seguiment

Per al seguiment i desenvolupament del Conveni de col laborado, es constitueix la Comissió
de seguiment de 1'estudi d'¡nserció deis graduáis en el món laboral, compasada per membres
d'AQU Catalunya i de les universitats que participen i col-laboren en aquest estudi.

Entre d'altres funcions, la Comissió de seguiment es reunirá a fi de verificar i comprovar el
resultat deis compromisos esmentats anteriorment, i interpretará els dubtes que puguin sorgir
del desenvolupament de 1'estudi i de les accions que se'n puguin derivar.

Seté. Tractament de les dades de carácter personal

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

Vuité Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i s'extingirá quan AQU
Catalunya hagi trames els resultats de 1'estudi a cada universitat i hagi realitzat la presentació
deis resultáis i elaborat els estudis que se'n derivin.

Nové. Resolució

El presen! 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 rencapyalament.

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

Per la Universitat Pompeu Fabra

Presiden! Presidenta del
Consell Social



a) Finans;ament del projecte per parts iguals per cadascun deis Consells socials de les
universitats publiques de Catalunya i per part d'AQU Catalunya.

b) Nomenament deis membres de la Comissió de seguiment esmentat a 1'acord primer.

Per a 1'elaboració de 1'estudi es necessária la cessió de les dades de contacte deis graduáis

de la promoció de 1'any 2013, en el cas deis graduáis en Medicina la promoció de l'any 2010,
de les persones que hagin obtingut el tltol de doctor i de máster durant les promocions deis
anys 2012 i 2013, aixl com altres dades d'interés per a la realització i análisi de l'estudi
esmentat per part de cadascuna de les universitats que hi participen.

Tercer. Funcions d'AQU Catalunya

AQU Catalunya es 1'encarregada, entre altres, de la coordinado, el disseny, la contractació i
la supervisió de 1'estudi de camp, deis estudis que se'n derivin, aixi com també es
responsabilitza de 1'explotació i difusió deis resultáis agregats del sistema universitari cátala i
les accions que s'acordin per part de la Comissió de seguiment.

AQU Catalunya trametrá els resultáis especifics de 1'estudi corresponent a cada Universitat
fruit de 1'estudi i els informes que s'hagin realitzat.

AQU Catalunya coordinará els grups de treball que es creTn.

^>

Quart. Pressupost i finangament.

La realització de 1'estudi per a les universitats publiques catalanes té un cost de 252.000
euros. Ates que els consells saciáis de les universitats publiques catalanes i AQU Catalunya
contribueixen, per parts iguals, en el finaneament de 1'estudi, correspon a cada consell social
1'aportació de 31.500 euros.

L'aportaci6 esmentada es finan?ará d'acord amb els fons següents: 4.413,75 euros, que
provenen de 1'excedent de finangament de la Universitat Pompeu Fabra de 1'Enquesta
d'inserció laboral 2014, import que consta com a romanent afectat per a 2016 del pressupost
2015 d'AQU Catalunya i amb una contribució de 27.086,25 euros que s'aportará de la forma
següent:

Aquesta quantitat 1'aportará el Consell social de la Universitat, mitjancant transferencia
bancária al número de compte de "la Caixa" núm. 2100 5000 51 0200030583, abans del día
30d'abrilde2016.

AQU Catalunya participa en el finans;ament de la realització de 1'estudi en la mateixa
proporció que els consells socials i, a mes a mes, assumeix e] cost de la dedicació del seu
personal técnic.

Aquest cost se satisfá en estricta compensació de les despeses incorregudes per AQU
Catalunya en la gestió del projecte comú fruit de 1'agrupació de les entitats, per assolir el
projecte comú, i en estricta restitució de 1'equilibri de les quotes assignades per la consecuclú
d'aquest Conveni.

Un cop finalitzat 1'estudi, AQU Catalunya presentará ais consells saciáis els resultáis
obtinguts i els costos económics per a la seva análisi i per a la presa de decisions peí que fa
a futures accions i al tancament de comptes.

Cinqué. Calendan

La preparado per al treball de camp es dura a terme durant el 2016.


