
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA, EL CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES, S.L. I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ I 
FINANÇAMENT DE L’ESTUDI DE LA INSERCIÓ DELS GRADUATS EN EL MÓN LABORAL 2020 
 

CODI: 2019_INSLAB20_I_OSTELEA_C 
 
Barcelona, 15 de gener de 2019 
 
D'una part, el Sr. Josep Joan Moreso Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, que actua en l’exercici de 
les funcions que té atribuïdes per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.  
 
D’una part, el Sr. Francesc Calabia Gibert, amb DNI núm. 46.569.762Y i el Sr. Jorge Irigaray 
García de la Serrana, amb DN núm. 46.550.086H, ambdós en nom i representació de 
CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES S.L.U., titular del Centre 
Universitari OSTELEA, en endavant OSTELEA, amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal, 
núm. 662-664, amb NIF B-66.346.925, en qualitat d’apoderats mancomunats en virtut de 
escriptures autoritzades pel Notari de Barcelona, el Sr. Rafael de Córdoba Benedicto, el dia 
20 de desembre de 2017 i núm. 3.335 del seu protocol i el dia 25 de juliol de 2014 i núm. de 
protocol 1.763, respectivament. 
 

Per l'altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, en endavant 
Universitat, que actua en l’exercici de les funcions que té atribuïdes per l’article 20 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 79 de la llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 64 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, 
segons el Decret 201/2003, de 26 d’agost, (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003). 

 
 
 

EXPOSEN 
 
Que d’acord amb l’article 3.1, apartats i i k, de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya correspon a AQU Catalunya 
l’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i el desenvolupament en l’àmbit de 
l’educació superior, i també l’orientació experta i l’assessorament per a contribuir a promoure 
l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i els centres d’educació superior, així 
com també, l’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la 
recerca de les universitats per tal de facilitar l’anàlisi de llur situació i evolució. 
 
Que els estudis sobre el seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris han estat 
molt ben valorats per les universitats, per l’administració i pels mitjans de comunicació en les 
seves edicions successives perquè proporcionen dades significatives a nivell d’ensenyament 
universitari.  
 
Que gràcies a l’elaboració d’aquests estudis, Catalunya disposa, amb més de 100.000 
registres, d’una de les bases de dades més completa, rica i fiable d’Europa sobre la inserció 
laboral dels titulats universitaris.  
 
Que els resultats dels estudis anteriors han aparegut en publicacions, treballs de recerca i 
jornades que permeten conèixer l’estat de la inserció laboral per àrees temàtiques d’una 
promoció de graduats, així com altres aspectes d’indubtable interès com ara els factors de 
contractació, la utilitat de la formació, la influència de l’estatus social o gènere en la inserció 
laboral o l’adequació de la formació a les demandes del mercat laboral. 
 
Que aquesta base de dades, no solament permet conèixer l’estat de l’ocupació i la qualitat de 
l’ocupació de les persones titulades, sinó també ofereix informació valuosa sobre la seva 



percepció en relació amb la formació rebuda i la utilitat en el món laboral, cosa que permet a 
les persones responsables universitàries analitzar el funcionament de les titulacions i 
proposar millores. 
 
Que les universitats de Catalunya i AQU Catalunya han considerat que tres anys és un 
període de temps raonable per a la realització d’aquests estudis. 
 
Que el Centre i la Universitat han manifestat la voluntat de col·laborar en el marc dels estudis 
d’inserció laboral dels graduats universitaris. 
 
És per això que les parts estableixen els següents 
 
 

ACORDS 
 
Primer. Objectius 
 
Aquest conveni té com a objectiu establir les relacions entre el Centre, la Universitat i AQU 
Catalunya per a la realització d’accions conjuntes que incideixin en la millora del Sistema 
Universitari de Catalunya, entre les quals es concreta la participació del Centre en la 
realització de la Setena edició de l’estudi de la inserció laboral en el món laboral dels titulats i 
titulades de grau, i del Tercer estudi sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de màster. 
 
Segon. Abast de l’estudi d’inserció laboral 2020 
 
L’estudi d’inserció laboral que es durà a terme l’any 2020 fixa el seu abast en les persones 
titulades universitàries dels cursos següents: 

 Nivell de grau (i titulacions abans de la seva adaptació a l’Espai europeu d’educació 
superior): curs 2015-2016, excepte les persones graduades en Medicina que seran 
les titulades el curs 2012-2013.  

 Nivell de Màster: cursos 2014-2015 i 2015-2016. 
 
Tercer. Funcions de les parts 
 
Les funcions de les parts es concreten en el següent: 
 
Pel que fa al Centre: 
 Impulsar la realització de l’estudi dins del Centre. 
 Contribuir en el finançament de l’estudi amb l’import que s’establirà a partir de la 

mostra que es calcularà en funció de la població titulada objecte d’estudi. 
 Donar suport a AQU Catalunya en l’establiment de les titulacions que participen a 

l’estudi. 
 Facilitar a l’empresa de treball de camp les dades de contacte de les persones 

titulades dels centres propis en els anys objecte d’anàlisi, així com altres dades 
d’interès per a la realització i l’anàlisi dels estudis esmentats, d’acord amb l’estructura 
de fitxer que elabori AQU Catalunya. 

 Donar suport a AQU Catalunya en la campanya informativa per tal d’incentivar la taxa 
de resposta durant el treball de camp. 

 Analitzar i difondre els resultats del Centre. Es recomana no difondre a través 
d’instruments de comunicació externa els resultats que tinguin un error mostral 
superior al 15%. 

 Impulsar informes específics de les dades obtingudes que ajudin a aportar un major 
coneixement per definir accions de millora al Centre i al sistema universitari català. 

 Impulsar l’organització de jornades, l’intercanvi de bones pràctiques, activitats de 
difusió i coneixement, creació de grups de treball conjunts o qualsevol altra acció que 
es consideri pertinent per tal d’augmentar la difusió dels resultats de l’enquesta i el 
seu impacte. 

 Utilitzar els indicadors que s’obtinguin en els processos de seguiment, millora i 
avaluació de la qualitat de les titulacions del Centre. 



 
Pel que fa a la Universitat: 
 Centralitzar i distribuir les comunicacions entre AQU Catalunya i el Centre. 
 Donar suport en la revisió de les enquestes que s’utilitzen en l’estudi.  
 Supervisar l’execució del treball de camp. 
 Analitzar els resultats del Centre. 
 Impulsar informes específics de les dades obtingudes que ajudin a aportar un major 

coneixement definir accions de millora a la universitat i al sistema universitari català. 
 Impulsar l’organització de jornades, l’intercanvi de bones pràctiques, activitats de 

difusió i coneixement, creació de grups de treball conjunts o qualsevol altra acció que 
es consideri pertinent per tal d’augmentar la difusió dels resultats de l’enquesta i el 
seu impacte. 

 
Pel que fa a AQU Catalunya: 
 Dissenyar les enquestes que s’utilitzen en l’estudi. 
 Establir les titulacions i els centres que participen a l’estudi, en coordinació amb la 

Universitat. 
 Elaborar les bases per a la licitació del treball de camp, adjudicar el contracte i 

supervisar el treball de camp. 
 Depurar i validar les dades rebudes del treball de camp, integrar-les amb les bases 

de dades de les edicions prèvies de l’enquesta. 
 Analitzar les dades, realitzar estudis que se’n derivin a tots els nivells: sistema 

universitari català, universitat, centre i titulacions. 
 Trametre a la Universitat i al Consell Social les bases de dades dels resultats, així 

com els estudis particularitzats per universitat, centre i titulacions que AQU Catalunya 
hagi pogut elaborar. 

 Trametre al CEO, a UNEIX i a IDESCAT els resultats obtinguts de l’enquesta als 
efectes oportuns. 

 Difondre els resultats del sistema universitari català, a través dels portals de dades 
(estudis.aqu.cat/dades), d’estudis (estudis.aqu.cat) i publicant als instruments de 
comunicació externa els informes elaborats. 

 Utilitzar els indicadors que s’obtinguin en els processos de seguiment, millora i 
avaluació de la qualitat de les titulacions de la Universitat. 

 Facilitar la base de dades anonimitzada, amb finalitats estadístiques, al professorat 
estable de les universitats participants a fi de facilitar la realització d’estudis sobre els 
processos de transició laboral. 
 

 
Quart. Pressupost i finançament 
 
El Centre participarà amb un import de 610,50 euros en aquest estudi, que és el cost 
aproximat de la realització del treball de camp i de l’explotació i elaboració dels informes 
d’inserció laboral. Aquest import es calcula a partir de la mostra màxima a aconseguir, unes 
55 enquestes, per un cost unitari d’11,10 euros per enquesta. 
 
El Centre aportarà la seva part mitjançant transferència bancària al número de compte de “la 
Caixa” núm. IBAN ES48 2100 5000 5102 0003 0583, abans del 31 de març de 2019. 
 
Un cop finalitzat l’estudi, AQU Catalunya trametrà al Centre els resultats obtinguts. 
 
Cinquè. Calendari 
 
La preparació per al treball de camp es durà a terme durant el 2019. 
El treball de camp de l’enquesta es realitzarà durant el primer trimestre de l’any 2020. 
L’anàlisi dels resultats i la seva difusió es farà a partir del 2020. 
 
 
 
 
 



Sisè. Seguiment  
 
El seguiment de l’estudi es farà mitjançant el Comitè tècnic d’enquestes d’AQU Catalunya, en 
el qual hi ha representats membres de totes les universitats catalanes. Aquest Comitè 
tractarà l’estudi dins el marc de les reunions periòdiques que té previstes. 
 
 
 
Setè. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
En el tractament de les dades de caràcter personal que s’utilitzin s’atendrà allò que disposa 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
En el cas concret de l’estudi d’inserció laboral, l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya 
ha emès el Dictamen de 22 d’octubre de 2018 (CNS 49/2018) que considera que hi ha 
habilitació suficient a l’empara de l’article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades 
pel tractament de les dades dels graduats universitaris per part de l’AQU Catalunya, per dur a 
terme una activitat estadística d’interès de la Generalitat. 
 
Vuitè. Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i s’extingirà quan AQU 
Catalunya hagi tramès els resultats de l’estudi a cada Centre i Universitat i hagi realitzat la 
presentació dels resultats, elaborat els estudis que se’n derivin i fet les difusions que es 
considerin pertinents, aproximadament al desembre de 2022. 
 
Novè. Resolució 
 
El present conveni podrà ésser resolt: 
 

a) per mutu acord de les parts. 
b) per l’incompliment dels 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’encapçalament.  
 
 
 
Per l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de 
Catalunya 

Pel Centro Superior de Altos 
Estudios Internacionales, S.L. 

Per la Universitat de Lleida  

 
 
 
 
 
 
 

  

President Representant legal Rector 
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