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Barcelona, 14 de desembre de 2017

CODI: 2017_VIAUNI18 O C

REUNFTS

D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, en nom i representado de 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (d'ara endavant, AQU Catalunya), en
la seva qualitat de president, domiciliada a Barcelona, C. Deis Vergós, 36-42 (edifici
dlnfraestructures), nomenat segons 1'Acord GOV/87/2013, de 18 de juny (DOGC núm.
6404 de 26/06/2013, i amb NIF Q-0801199-A.

I de 1'altra, el Sr. Josep María Garrell i Guiu, en nom i representació de 1'Institut Joan
Lluís Vives (que actúa sota la denominació pública Xarxa Vives d'Universitats), en la
seva qualitat de president, en virtut de 1'acord del Consell General reunit amb data 14
de juliol de 2017, domiciliat a Castelló de la Plana, Edifici Agora, local 10, de la
Universitat Jaume I, i amb NIF núm. G-12433710.

Les parts es reconeixen mútuament i redprocament, en la condició en qué actúen, amb
capacitat legal sufident per subscriure aquest conveni i, a aquest efecte,

MANIFESTEN

I.- Que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es 1'instrument
per a promoure i garantir la qualitat de 1'educació superior, d'acord amb estándards
académics i saciáis internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la
normativa vigent, i proporcionar ais agents de 1'educació superior criteris i referents per
a assolir els máxims estándards de qualitat en el compliment de llurs fundons, tot
atenent 1'interés que la societat té per una educado superior de qualitat, d'acord amb
1'artide 2 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agénda per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya.

Entre les seves funcions, 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya s'encarrega d'elaborar informació estadística i dlndicadors sobre 1'educació
superior i la recerca de les universitats per tal de facilitar 1'análisi de llur situació i
evolució, així com impulsar la generado de coneixement i del provefment dlnformació
pública que demostri 1'estat de la qualitat i deis processos d'avaluació de la qualitat de
les universitats i deis centres d'educació superior i deis servéis que ofereixen, per a
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contribuir al retiment de comptes a la societat, segons 1'article 3 de la Llei 15/2015, del
21 dejuliol.

II.- Que nnstitut Joan Lluís Vives (d'ara endavant, IJLV), es una associació
duniversitats que potencia les relacions entre les institucions universitáries de
Catalunya, el País Valencia, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya i
també d'altres territoris amb vincles geográfics, histories, culturáis i lingüístics comuns,
per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docencia, la recerca i les
activitats culturáis i potenciar la utilització i la normalització de la llengua propia.

III.- Que nnstitut Joan Lluís Vives té previst desenvolupar la segona edició del
programa Vía Universitaria: accés, condidons d'aprenentatge, expectatives i retorns
deis estudis universitaris (d'ara endavant, Vía Universitaria II), orientat a generar
informado rigorosa, objectiva i amplia sobre les condicions de vida i les formes de
vinculació amb 1'estudi de la població estudiantil universitaria en base a una enquesta
en línia ais estudiants matriculats a les universitats del IJLV. Aquesta segona onada
neix amb 1'objectiu de consolidar 1'enquesta i es planteja millorar-ne 1'impacte
mitjansant 1'impuls de la participado deis estudiants.

IV.- Que es voluntat de les parts col-laborar en el desenvolupament del Vía
Universitaria II esmentat en 1'anterior exposició.

De conformitat amb les manifestacions anteriors i d'acord amb la representació que
ostenten, les parts acorden subscriure aquest conveni de col'laboració subjecte ais
següents:

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té 1'objectiu d'establir el marc de la col-laboració entre 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i 1'Institut Joan Llufs Vives per tal
d'afavorir el desenvolupament de la segona edició del programa Vía Universitaria:
accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns deis estudis universitaris.

Segon. Compromisos de 1'Institut Joan Lluís Vives

2.1 L'ULV es responsabilitza dlmpulsar i coordinar la participado de les universitats
de la Xarxa: redacció i signatura de convenís, reunions de seguiment,
establiment d'interlocutors válids en cada universitat, obtenció de dades i
facilitado i supervisió del contacte entre 1'empresa técnica externa i les
universitats.
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2.2 L'ULV es compromet a planificar 1'estratégia de comunicado del programa i
organitzar els artes de presentado.

Tercer. Compromisos de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya

3.1 AQU Catalunya assumirá la Direcdó técnica del programa que inclou el següent:

a) Fase 1 (setembre 2017-febrer 2018). Treballs preparatius. La Direcció
Técnica s'encarregará de la coordinació amb la Direcció Científica i
Executiva del Vía Universitaria II per engegar els treballs técnics de revisió i
definido del qüestionari per aquesta segona edició, de preparado del treball
de camp i del procés d'análisi de resultáis. La Fase inclou la codificació de
totes les titulacions participants a 1'estudi (univers) d'acord amb el catáleg
de titulacions d'AQU Catalunya, així com la creació d'un arxiu de població.
Es dissenyará un model d'informe amb aquells indicadors que poden ser
d'utilitat per ais processos d'avaluació de les universitats participants.

b) Fase 2 (febrer 2018-juny 2018). Treball de camp amb una enquesta en Ifnia
ais estudiants matriculats en les universitats de la XVU. La Direcció Técnica
s'encarregará de la supemsió del treball de camp en coordinado amb I' DLV
i 1'empresa externa contractada a tal efecte (ESAM Tecnología, S.L.). Un cop
finalitzat el treball de camp, la direcció técnica s'encarregará de la depuració
de la base de dades, de la creació de variables calculades i de la preparado
de les bases de dades amb els resultáis (Base de dades amb les microdades
de cada universitat i la Base de dades global amb les universitats
anonimitzades), que la XVU trametrá a cadascuna de les universitats
participants.

AQU Catalunya elaborará per a cada universitat participant un informe amb
dades descriptives deis resultáis per a cadascuna de les seves titulacions.

c) Fase 3 Quny 2018-gener 2019). Análisi, difusió i debat deis resultáis. La
Direcció Técnica s'encarregará de coordinar i facilitar les indicacions a
1'Equip de recerca per donar coherencia i supervisar 1'elaboració de 1'informe
general i 1'informe executiu de resultáis, que s'editará dins la Col-lecció
Política Universitaria de la Xarxa Vives d'Universitats. També, la direcció
técnica donará suport a la preparació del dossier de premsa i en la
realitzadó de les presentacions, juntament amb el ULV i la Direcció
científica de] programa.
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d) Fase 4 (gener 2019-endavant). Noves explotacions de les dades i
oportunitats futures del programa. La Direcció Técnica analitzará les
possibilitats d'establir aliances amb altres fonts de dades.

e) A mes a mes, AQU Catalunya ofereix 1'opció de realitzar els treballs
següents:

AQU Catalunya fusionará les BBDD deis resultáis de 1'edició 2015 i la de
2018.

La Direcció Técnica elaborará un informe de difusió en el qual s'explicitin els
titulars deis principáis resultats de 1'enquesta, acompanyats deis gráfics que
els ¡1'lustren.

AQU Catalunya elaborará un portal web, el disseny del qual remetrá a la
imatge del Vía Universitaria II i inclourá els logotips de la XVU, AQU
Catalunya, AQUA d'Andorra, Obra social "La Caixa", i totes les universitats
participants, i en el qual es publicará els indicadors seleccionáis agregáis
per agrupadons d'ensenyaments, subámbits o ámbits disdplinaris de
manera que no siguin identificables per universitat, on hi haura informació
descriptiva de 1'estudi a 1'abast públic (descarregable en csv., xls, pwpt,
etc.). 5'assegurará que la unitat d'agregació tingui com a minim 2
universitats, de manera que no sigui possible identificar resultats per
institució participant. Aquest portal web estará vigent fins a la finalització
del conveni, a no ser que la XVU i AQU determinin una altra cosa.

f) Les universitats participants al programa podran demanar a AQU Catalunya
que els informes de dades descriptives deis resultáis vagin acompanyats
d'indicadors de significativitat estadística per mostrar si en els ítems
analitzats están millar, igual o pitjor que la resta de les universitats
participants, que en cap cas s'identificaran.

3.2 AQU Catalunya, per al desenvolupament del projecte, aportará el personal propi
que sigui necessari per assolir les finalitats del Vía Universitaria II, dins els
recursos disponibles. La directora técnica será la Sra. Anna Prades Nebot,
gestora de projectes de 1'Area d'Internacionalització i Generació del
Coneixement d'AQU Catalunya, que comptará amb el recolzament del personal
de 1'entitat que es consideri adient.
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4.1. AQU Catalunya aportará al projecte els costos que es desprenguin de la
realització de les actuacions descrites a 1'apartat 3.1. a), b), c) i d).

4.2. Les actuadons descrites a 1'apartat 3.1.e), s'hauran de finangar per part de
njLV amb un cost total de 20.000 euros. LÜLV, si es el cas, sol-licitará per
escrit a AQU Catalunya la contractació deis servéis, que s'hauran d'articular a
través d'un annex específic a aquest conveni.

4.3. Les actuacions descrites a 1'apartat 3.1. f) son a demanda de les universitats
participants i poden comportar un cost económic. La universitat, si es el cas,
sol-licitará directament i per escrit a AQU Catalunya la contractació del servei i
ambdues parts establiran les condidons económiques sense que sigui
necessária la intermediado del ULV.

4.4. Si AQU Catalunya i la IJLV consideren que cal procedir a la correcció i/o
tradúcelo lingüística deis productes elaboráis, els de 1'apartat 3.1. a), b), c) i d)
aniñen a carree de la IJLV i els de 1'apartat 3.1. e) i O a carree d'AQU
Catalunya.

Cinqué. Responsabilitat

5.1. L'IJLV es 1'únic responsable del desenvolupament i/o execució del programa que
es objecte d'aquest conveni, i mantindrá indemne 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya de qualsevol redamació de qué pugui ser
objecte en relació amb el mateix.

5.2. LÜLV es compromet a obtenir els permisos, autoritzacions i llicéndes, si escau,
pertinents per al desenvolupament del Programa, i a teñir vigents les pólisses
d'asseguransa que siguin necessáries per cobrir els riscos corresponents en
relació amb el programa.

Sisé. Propietat intel-lectual

6.1. La propietat intel-lectual deis productes generáis per AQU Catalunya en les
fases del projecte que slnclouen en 1'apartat 3.1. a), b) c) i d) i la fusió de les
BBDD deis resultáis de 1'edició 2015 i la de 2018 que está inclosa en 1'apartat
3.1. e) son propietat intel-lectual compartida entre la IJLV i AQU Catalunya, així
com els drets derivats de la mateixa.
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6.2. La propietat intel-lectual deis productes generats en 1'apartat 3.1. e) i f) son
exclusiva d'AQU Catalunya.

6.3. Sense perjudici de 1'anterior, en totes les comunicacions que facin referencia a
aquests resultats caldrá fer una menció expressa a la col-laboració establerta
entre ambdues entitats i es respectará el dret d'autoria.

Seté. Comissió de Seguiment

Per al seguiment del desenvolupament d'aquest conveni, es constituirá una comissió
mixta, integrada pels següents representants de cadascuna de les parts signants:

per part de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el
seu director.
per part de 1'Institut Joan Lluís Vives, el seu secretan executiu.

Els membres de la comissió informaran del resultat de la seva gestió a les respectives
institucions.

y
Vuité. Tractament de dades de carácter personal.

8.1. Queda expressament convingut que totes les dades o la informado que njLV
comuniqui a AQU Catalunya en relació amb el programa objecte d'aquest
conven! serán dades dissociades, es a dir, aquelles que no permeten la
identificado de cap persona física, i per tant estarán excloses de 1'aplicació de la
normativa de protecció de dades.

L'IJLV declara que complirá, sota la seva única i total responsabilitat, amb totes
les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció
de dades de carácter personal, entre les quals la de complir amb els requisits
d'informadó disposats en 1'artide 5 de la LOPD (Llei Orgánica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal) i d'obtenir el
consentiment deis titulars de les dades que hagin de ser objecte de tractament,
quan la llei esmentada així ho prevegi. Així mateix, es compromet a aplicar les
mesures de seguretat que aquesta llei estableixi i d'acord, així mateix, del que
es pacti amb les universitats participants. AQU es compromet en e! procés i
tractament de la informado derivada del programa a garantir la protecció de les
dades d'acord a aquesta mateixa legislació.
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Nové. Difusió

9.1. njLV promourá la máxima difusió de la col-laboradó d'AQU Catalunya en el
desenvolupament de les activitats del Vía Universitaria II com a Direcció técnica
del projecte.

En els materials i els actes o activitats de comunicado i difusió que resultin de
la present col-laboració (per exemple, fulletons i altre material gráfic, webs,
xarxes socials, art:icles científics, comunicacions oráis i escrites, rodes i notes de
premsa, congressos científics, memoria anual de 1'entitat o de programa,
comunicacions o publicacions internes de 1'Entitat) slnclourá la participado de
1'AQU com a Direcció técnica del projecte.

9.2. Per la seva part, AQU Catalunya podrá fer la difusió que estimi convenient de la
col-laboració regulada mitjancant aquest conveni. En els materials i els artes o
activitats de comunicado i difusió que resultin de la present col-laboració (per
exemple, fulletons i altre material gráfic, webs, xarxes socials, articles dentífics,
comunicacions oráis i escrites, rodes i notes de premsa, congressos científics,
memoria anual de 1'entitat o de programa, comunicadons o publicadons
internes de 1'Entitat) haurá de constar 1'ULV com 1'entitat que lidera el Via
Universitaria II, i a 1'Agéncia de Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra i
a 1'Obra Social "la Caixa" com a entitats col-laboradores. LÜLV facilitará a AQU
Catalunyales ¡ndicacions peí que fa al corréete us de la seva imatge corporativa
i l'ús deis seus signes distintius, així com peí que fa ais de 1'Obra Social "la
Caixa".

En particular, en els artides dentífics que es publiquin com a resultat de les
accions de recerca, s'haurá de fer constar els textos següents:

"El programa Vía Universitaria II ha estat liderat per la Xarxa Vives
dVniversitats"
"La recerca que ha donat lloc a aquests resultáis ha estat impulsada per
1'Obra Social 'la Caixa'", amb la col-laboració de 1'Agénda per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU i 1'Agénda de
Qualitat de 1'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).

Dése. Confidencialitat

Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, documentació i informado
que s'hagin subministrat a 1'altra part durant la vigencia d'aquest conveni i que no
siguin publiques. Les parts també acorden no divulgar informado no pública a cap
persona o entitat, excepte ais seus treballadors, amb la candido que en mantinguin
també la confidencialitat i només en la mesura que calgui per a la correcta execució
d'aquest conveni.
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Les comunicacions referides al present conveni s'hauran de pactar de comú acord
entre els parts.

Onzé. Vigencia del conveni

La vigencia del present conven! s'estendrá en el mateix calendan de desenvolupament
del programa i, en tot cas, com a máxim fins al 31 de desembre de 2019.

I per deixar constancia del que s'ha convingut, les parts signen aquest document per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a 1'encapsalament.

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

Josep Joan Moreso Mateos
President

Per nnstitut Joan Lluís Vives

Josep María Garrell i Guiu
President


