
CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA, I EL DEPARTAMENT
0'ENSENYAMENT, EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A
L'ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA, L'INSTITUT DEL TEATRE,
CENTRE AUTORITZAT DE GRAU SUPERIOR DE MÚSICA LICEU, CENTRE
TALLER DE MÜSICS I L'ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I MODA FELICIDAD
DUCE - LCI BARCELONA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA PILOT PER A LA
INCLUSIÓ DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS A LA SISENA
EDICIÓ DE UESTUDI DE LA INSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN
LABORAL I AL SEGON ESTUDI SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS
GRADUATS EN MÁSTERS
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Barcelona, 17 d'octubre de 2016

INTERVENEN,

D'una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari 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), que actúa 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,de10d'abrilde2003),

De 1'altra, la senyora Meritxell Ruiz i Isern, consellera d'Ensenyament, nomenada en
virtut del decret 3/2016, de 13 de gener, (DOGC núm. 7037, de 14/01/2016) que
actúa en virtut de les competéncies previstes a 1'article 12 de la llei 13/1989, de 14
de desembre, d'organització, procediment i régim jurídic de 1'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en representació deis centres 1'Escola Superior de
Disseny i d'Arts Plástiques, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturáis de Catalunya.

De 1'altra, la senyora Meritxell Ruiz i Isern, consellera d'Ensenyament, nomenada en
virtut del decret 3/2016, de 13 de gener, (DOGC núm. 7037, de 14/01/2016), i com a
presidenta del Patronal de la Fundado privada per a 1'Escola Superior de Música de
Catalunya, en virtut del que preveu 1'article 22.b) deis Estatuts de la Fundació per a
1'Escola Superior de Música de Catalunya.

De 1'altra, la Sr/a. Magdalena Puyo Bové, Directora General de 1'lnstitut del Teatre,
Organisme Autónom de la Diputado de Barcelona, assistida peí Sr. Francesc Bartoll
i Huerta, Secretan delegat, en virtut de les facultats conferides peí Decret de la
Presidencia de la Corporació de data 13 de novembre de 2015 (BOPB 26 de
novembre de 2015), amb domicili a la Playa Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF
P-5800024-A, en representado de 1'Escola Superior d'Art Dramátic de 1'lnstitut del
Teatre i del Conservatori Superior de Dansa de 1'lnstitut del Teatre.

De 1'altra la Sra. María Serrat Martín, en nom del Centre autoritzat de grau superior
de música Liceu i amb la rao social Fundació Conservatori del Liceu, amb CIF

G58460569, adreya carrer Nou de la Rambla 82, de Barcelona, que actúa d'acord
amb les atribucions que li confereixen els poders atorgats davant el Notari Xavier
Roca Ferrer núm. de protocol 256 de 28 de gener de 1999.

De 1'altra, el Sr. Lluis Cabrera Sánchez, en nom i representado de la Fundado
Privada Taller de Musios, amb CIF G63080014, domiciliada a Barcelona, carrer
Requesens 3-5, constituida en escriptura autoritzada el 20 de^generde-2863-per^la
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notaría de Barcelona Sra. Anna Carrera Cruells núm. 7 de protocol, inscrita' al
registre de fundacions del Ministeri de Treball amb núm. 1754., com a president de
la Fundació nomenat per termini indefinit president del Patronat en 1'esmentada
escriptura fundacional,

De 1'altra, la Sra. Silvia Viudas Bernabeu, amb DNI 36987058E en nomde 1'Escola
Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce - LCI Barcelona i amb la rao social
Escuela Superior de Diseño y Moda SL amb CIF B08452740, c/ Balmes 209, 08006
de Barcelona, que actúa d'acord amb les competéncies de gestió atribuides per la
titularitat.

Les parts, que es reconeixen mútuament capacitat jurídica per formalitzar aquest
conveni,

EXPOSEN

Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral deis graduáis universitaris
han estat molt ben valoráis per les universitats, per 1'administració i pels mitjans de
comunicació en les sevés edicions successives perqué proporcionen dades
significatives a nivell d'ensenyament universitari.

Que els resultáis deis cinc estudis anteriors han aparegut en publicacions, treballs
de recerca i jornades que permeten conéixer 1'estat de la inserció laboral per árees
temátiques d'una cohort de graduáis, així com altres aspectes d'indubtable interés
com ara els factors de contractació, la utilitat de la formació, la influencia de 1'estatus
social o genere en la inserció laboral o 1'adequació de la formado a les demandes
del mercat laboral.

Que, a mes a mes, les dades d'aquest estudi son un deis indicadors a teñir en
compte tant en els processos de verificació, com de seguiment com en 1'acreditació
deis titols oficiáis, dins del Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació
d'AQU Catalunya.

Que l'any 2017, després de tres anys de 1'anterior, correspon la realització de la
sisena edició de 1'avaluació de la inserció deis graduáis en el món laboral, i la
segona edició de 1'enquesta d'inserció laboral deis graduáis en másters.

Que es considera el moment adequat per tal d'incloure també, i de forma pilot, la
participació deis estudis artístics superiors equivalents a graus que es porten a terme
a Catalunya.

Que els titulars deis Centres que intervenen i el Departament d'Ensenyament han
manifestat la voluntat de participar en el marc deis estudis dlnserció laboral deis
graduáis.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya, els
titulars deis Centres que intervenen (en endavant, els Centres) i el Departament
d'Ensenyament per a la participació en la 6a edició de 1'estudi de la inserció deis
graduáis en el món laboral i del 2n estudi sobre la inserció laboraLdfite-gfaduate-
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másters, de forma pilot, i des del treball de camp fins a la difusió de 1'estudi, en els
termes establerts en 1'acord quart.

Segon. Abast i fases de la col-laborado

La col-laborado entre AQU Catalunya, els Centres que imparteixen ensenyaments
artistics superiors i el Departament d'Ensenyament es concreta en les accions
següents:

1
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El Departament d'Ensenyament i el Centre:
a) Serán informáis sobre les caracteristiques de 1'enquesta dlnserció

laboral deis estudis artistics superiors inclosos en aquesta edició,
tenint present que 1'enquesta no contindrá cap dada personal.

b) Transmetran la base de dades a AQU Catalunya, segons 1'estructura
definida per 1'Agéncia, únicament amb les dades que siguin
necessáries per atendré la finalitat del conveni.

c) Cediran els resultáis de les enquestes -microdades de carácter
anónim-, rebudes per part de 1'empresa que realitzi el treball de camp,
a AQU Catalunya per a la seva explotació.

AQU Catalunya:
a) Assessorará a les parts del conveni en 1'elaboració de 1'enquesta de

tituláis.

b) Será 1'encarregada de la coordinado, el disseny, la contractació i la
supervisió de 1'estudi de camp i deis estudis que se'n derivin.
AQU Catalunya trametrá a 1'entitat titular de cada Centre 1'estructura
de la base de dades per realitzar 1'enquesta i fer els estudis
pertinents, així com els codis de titulació. L'entitat titular del Centre
enviará aquesta base de dades complimentada a AQU Catalunya, la
qual cedirá la base de dades a 1'empresa que fará el treball de camp,
la qual será 1'encarregada del tractament de les dades cedides.
Transmetrá la base de dades cedida per cada Centre a 1'empresa
encarregada de realitzar el treball de camp de 1'enquesta d'inserció
laboral, amb la qual se signará el corresponent contráete d'encarregat
del tracfament, en el qual es fará constar:

1. Que no tractará les dades per a una finalitat diferent de la que
figuri al contráete o acord d'encárrec.
2. Que tractará les dades d'acord amb les ¡nstruccions del
responsable.
3. Que no les comunicará, ni tan sois per a la seva conservado, a
altres persones.
4. Que establirá les mesures de seguretat que ha d'implementar
1'encarregat del tractament.
5.Que destruirá les dades de carácter personal que li hagi cedit
AQU Catalunya i complirá les mesures de seguretat establerta en
la normativa aplicable en materia de protecció de dades de
carácter personal.

Rebrá de 1'empresa quehagi realitzat el treball de camp els resultáis
3'encarregará de la gestió, difusió i explotació deis resultáis de
1'enquesta dlnserció laboral. En qualsevol cas, i en el marc d'aquesta
prova pilot, AQU Catalunya només difondrá els resultáis obtinguts
referents ais titols implicats en aquest conveni una vegada rebuda la
autorització expressa per part del Departament d'Ensenyament.

d)

e)
f)
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g) Trametrá els resultáis específics de 1'estudi corresponent al
Departament d'Ensenyament i al Centres fruit de 1'estudi i els informes
que s'hagin realitzat.

Tercer. Determinado de la mostra

El criteri general per fixar la mostra en aquest estudi es 1'assoliment d'un error
mostral del 8% per titulació i centre. Tanmateix, per un criteri de prudencia i viabilitat
económica, s'estableix que com a máxim la resposta de les enquestes ha d'arribar al
70%.

Quart. Pressupost i finan9ament.

AQU Catalunya flnan?ará el llan^ament i análisi de les dades recollides de la totalitat
del projecte, en els termes establerts en el Conveni de col-laborado entre
1'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjangant el Departament
d'Ensenyament, i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitarí de Catalunya
per al desenvolupament de les activitats de verificado, modificado, seguiment i
acreditado deis plans d'estudis deis ensenyaments artlstics superíors i per
lassessorament en 1'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments.

r

Cinqué. Calendan

El disseny es realitzará durant el 2016 i l'estudi de camp durant el primer trimestre
del 2017.

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 15/1999, de 13 de desembre, de protecdó de dades de
carácter personal i les mesures de seguretat establertes al Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, peí qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
esmentada, així com a la normativa que la pugui modificara substituir.

En qualsevol cas, les parts signants assumeixen les obligacions següents:
a) S'adoptaran totes les mesures d'índole técniques i organitzatives que resultin
necessárles per garantir la seguretat de les dades de carácter personal, i per evitar-
ne alteració, pérdua, tractament o accés no autoritzat.

b) No s'utilitzaran les dades de carácter personal amb finalitats diferents de les que
figuren en aquest acord.
c) Les persones que, en 1'exercici de les seves funcions, tinguin accés a les dades
de carácter personal guardaran secret professional en relació amb aquestes dades,
fins i tot després de la finalització d'aquest acord.
d) A no comunicar les dades, ni tan sois per a la seva conservació, a tercers.

Seté. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment compasada per una persona en representació
de cadascuna les parts signatáries.
La comissió de seguiment es reunirá, almenys, un cop 1'any.
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Correspon a aquesta comissió el seguiment, vigilancia i control de 1'execució del
conveni i deis compromisos adquirits pete signants i la resolució deis problemes
d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte deis convenis.

Vuité. Conseqüéncies aplicables en cas d'incomptiment

En cas dlncompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de
les parts, es resoldrá per la comissió de seguiment prevista a 1'acord seté.

Nové. Vigencia

Aquest -conveni entra en vigor 1'endemá de ser signat i s'extingeix quan AQU
Catalunya hagi trames els resultáis de 1'estudi al Departament d'Ensenyament i hagi
presenta! els primers resultáis, previsiblement, al juny de 2017.

Dése. 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.
c) I per qualsevol altra legalment establerta. En especial será causa de

resolució la denuncia per qualsevol de les administracions signants,
notificada amb una antelació mínima de dos mesos.

Onzé.- Régim jurídic

Aquest conveni tindrá carácter administratiu i obligará les entitats signatáries de
conformitat amb les previsions acordades i, en alió no previst específicament, es
regirá per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes
comunes de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim juridic del sector públic, , per la
Ltei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a 1'objecte del conveni.

D'acord amb el previst a 1'article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
presen! conveni queda exclós del seu ámbit d'aplicació.
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Dotzé.- Litigis i controvérsies

Les parts es comprometen a resoldre de comú acord qualsevol controversia o
discrepancia que sorgeixi en la interpretació, 1'execució i el compliment d'aquest
acord. No obstant aixó, en cas de persistencia del desacord la resolució de les
qüestions litigioses correspondrá a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tretzé.- Informació de publicado del conveni

En compliment d'alló establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, a la qual está subjecte les
administracions publiques, les dades relatives al present conveni (data, parís,
objecte, drets i obligacions principáis i vigencia) serán publicades a les webs de les
respectives entitats publiques per la qual cosa les entitats signatáries es donen per
informades.

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

Agencia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya

Departament d'Ensenyament

Per Kgs
Catalunya

Superior de Música de Ce/tre autoritzat de grau superior de
LiceuL;

t^_ <A

Iputaclé ] inBtituftelTeatm
arselóña

Escola SujbeYior de Disseny i Moda
Felicidad Duce - LCI Barcelona

Correcció d'errada
on diu: "Centre Taller de Musios"
ha de dir: "Centre autoritzat de grau
superior de música Taller de Musios"

Generalitai de Cata;unya_
8 'S^^uw^^^vnent.,.

DirecctóSweral de Formal
rmdaÍi~E"SB"yainente ds'
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