
CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AGÉNCIA PER A LA QUALITAT DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA, EUROAULA S.A. I LA UNIVERSITAT DE
GIRONA PER A LA REALITZACIÚ I FINANQAMENT DE LA SISENA EDICIÓ DE
UESTUDI DE LA INSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN LABORAL, DEL QUART
ESTUDI CONJUNT SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DOCTORS I DEL SEGON
ESTUDI SOBRE LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS EN MÁSTERS

CODI:2016JNSLAB16J EUROAULA UDG C

Barcelona, 5 de maig de 2016

D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agéncia per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribufdes
per 1'article 6 de la Lle¡ 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya i 1'article 7 del Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els
Estatuts d'AQU Catalunya.

de 1'altra, el Sr. David Valls Roig, representant legal de Euroaula S.A. titular de 1'Escola
Universitaria Turisme Euroaula i adscrit a la Universitat de Girona, que té la forma jurídica de
societat anónima, amb CIF A-58462128 i amb adrega al carrer Aragó, 208-210, 08011 de
Barcelona,

i, per 1'altra, el Sr. Sergi Bonet Marull, rector de la Universitat de Girona que actúa en nom i
representado d'aquesta institució, en 1'exercici de les funcions que té atribuTdes la Llei
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer.
d'universitats de Catalunya i 1'article 93 deis Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per
1'Acord GOV/94/2011, de 7 de juny.

EXPOSEN

Que d'acord amb 1'article 3.1, apartats i i k, de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de 1'Agéncia
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a AQU Catalunya
1'observació, 1'análisi i el debat sobre les tendéncies ¡ el desenvolupament en 1'ámbit de
1'educació superior, i també 1'onentació experta i 1'assessorament per a contribuir a promoure
1'excel-léncia deis servéis prestáis per les universitats i els centres d'educac¡ó superior, aixi
com també lelaboració d'informac¡ó estadística i dtndicadors sobre 1'educaciú superior i la
recerca de les universitats per tal de facilitar 1'análisi de llur situació i evolució.

Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral deis gradúate universitaris han estat
molt ben valoráis per les universitats, per 1'administració i pels mitjans de comunicado en les
seves 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 arees tematiques d'una
promoció 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 inserciú
laboral o 1'adequació de la formació a les demandes del mercat laboral.

Que 1'estudi dlnserció laboral va permetre seguir consolidant el valor deis estudis
universitaris de grau, máster i doctorat en la inserció laboral.

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

Que 1'any 2017, després de tres anys de 1'anterior, correspon la realitzactó de la sisena edició
de 1'avaluactó de la inserció deis graduáis en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la



inserció laboral deis doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral deis graduáis en
másters,

Que 1'Euroaula S.A. i la Universitat de G han manifestat la voluntat de col laborar en el marc
deis estudis d'inserció laboral deis graduáis universitaris.

Es per aixó que les parts estableixen els següents

ACORDS
Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya, 1'Euroaula S.A.,
titular de 1'Escola Universitaria de Turisme Euroaula, en endavant EUROAULA, i la
Universitat de Girona per a les activitats següents;

El finan?ament per a la realització de la 6a edició de 1'estudi de la inserció deis
graduáis en el món laboral, del 4t estudi conjunt sobre la ¡nserció laboral deis doctors
i del 2n estudi sobre la inserció laboral deis graduáis en másters, des del treball de

camp fins a la difusió de 1'estudi, en els termes establerts en 1'acord quart.

La integrado de la base de dades d'inserció 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

La col laboració entre AQU Catalunya, 1'EUROAULA i la universitat es concreta en les
accions següents:

1. La Universitat de Girona fará d'¡nteriocutora entre el Centre Adscrit i AQU Catalunya
en la gestió de 1'estudi.

2. LEUROAULA:
a) Participará en el finan?ament de 1'estudi, en la part proporcional al nombre

de graduáis enquestats del seu centre respecte del total.
a) Cedirá els resultáis de les enquestes -microdades- a AQU Catalunya per a

la seva explotado.

2. AQU Catalunya;
a) Será 1'encarregada de la coordinado, el disseny, la contractació i la

supervisió de 1'estudi de camp ¡ deis estudis que se'n derivin,
b) S'encarregará de la gestió, difusió i explotado deis resultats de 1'enquesta

d'inserció laboral deis graduáis. En concret, AQU Catalunya només publicará
a la seva página web els resultáis per titol que com a minim tinguin una
mostra igual o superior a 10 enquestats i un error mostral igual o inferior al
15%.

c) Trametrá els resultáis del treball de camp al Centre, aix[ com els informes i
análisis que s'hagin realitzat.

Tercer. Determinació 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 finansament.

Euroaula S.A. participará amb 369,25 euros en aquest estudi, que es el cost aproximat del
treball de camp de la realització de les enquestes ais graduáis d'aquest centre, estudi que es
realitzará a partir d'una mostra de 35 graduáis per un cost unitari orientatiu de 10,55 euros
per enquesta.

La quantitat de 369,25 euros s'aportará mitjan?ant transferencia bancária al número de
compte de "la Caixa" núm, ES48 2100 5000 5102 0003 0583, abans del 30 de maig de 2016.

Un cop finalitzat 1'estudi, AQU Catalunya retrá comptes deis resultáis obtinguts a la
universitat, aixi com 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.
El treball de camp de 1'enquesta es realitzará durant el primer trimestre de 1'any 2017.
La presentació de resultáis es fará entre el 2017 i 2018.

Sisé. Tractament de les dades de carácter personal

En el tractament de les dades de carácter personal que s'utilitz¡n s'atendrá alió que disposa
la Llei orgánica de protecciú de dades de carácter personal.

En aquest sentit, AQU Catalunya trametrá al centre adscrit 1'estructura de la base de dades
per realitzar 1'enquesta i fer els estudis pertinents, aixi com els codis de titulació. El centre
adscrit enviará aquesta base de dades complimentada a 1'empresa que fará el treball de
camp, la qual será 1'encarregada del tractament de les dades de carácter personal.
Finalment, 1'empresa que hagi realitzat el treball de camp trametrá a AQU Catalunya la base
de dades amb els resultáis obtinguts en la qual no hi constaran les dades de carácter
personal.

Seté. Vigencia

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

Vuité. Resolució

El present conven i 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 1'encapgalament.
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