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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS PER A LA REALITZACIÓ I 
FINANÇAMENT DE L’ESTUDI DE LA INSERCIÓ DE LES PERSONES TITULADES EN EL 
MÓN LABORAL 2023 

CODI: 2022_INSLAB23_I_ESRP_C 

REUNITS 

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.  

De l’altra, el Sr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, 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 els articles73 i 74 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, aprovats pel Decret 
246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003). 

De l’altra, el Sr. Antonio Noguero Grau, representant legal de la Fundación Universitaria 
Europea de Relaciones Públicas, titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques adscrita a 
la Universitat de Barcelona, en endavant Centre, amb CIF G-60747250 i amb adreça al carrer 
Sepúlveda, 50, 08015 Barcelona. 

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 160.000 
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 graduades, 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 
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les persones responsables universitàries a 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 vuitena edició de l’estudi de la inserció laboral en el món laboral dels titulats i titulades 
de grau, i del quart estudi sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de màster. 

Segon. Abast de l’estudi d’inserció laboral 2023 

L’estudi d’inserció laboral que es durà a terme l’any 2023 fixa el seu abast en les persones 
titulades universitàries dels cursos següents: 

> Nivell de: curs 2018-2019, excepte les persones graduades en Medicina que seran les 
titulades el curs 2015-2016. En els casos que l’estrat mostral calculat per AQU Catalunya 
sigui inferior a 65 persones, s’afegirà una segona promoció 2019-20 (2016-17 pel cas de 
Medicina). 

> Nivell de Màster: cursos 2017-2018 i 2018-2019. 

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 AQU Catalunya les dades de contacte de les persones titulades del Centre 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.  

> Signar amb AQU Catalunya un contracte d’encarregat del tractament de dades. 

> 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%, i en cas de fer-ho, habilitar una nota explícita i en un lloc visible que ho indiqui. 
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> Impulsar l’anàlisi de les dades obtingudes i l’elaboració d’informes específics 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 gestionar 
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. 

> Signar amb el Centre un contracte d’encarregat del tractament de dades. 

> Trametre a la Universitat i al Centre 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 els informes elaborats als 
instruments de comunicació externa. 

> Utilitzar els indicadors que s’obtinguin en els processos de seguiment, millora i avaluació 
de la qualitat de les titulacions i institucions del Centre. 
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> 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 721,50 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 
65 enquestes, per un cost unitari d’11,10 euros per enquesta. 

En el cas que hi hagi un increment en el cost de l’enquesta que no es pugui cobrir amb el 
finançament establert, AQU Catalunya ho justificarà degudament a través de la Universitat 
per tal que es faci una ampliació de l’aportació del Centre proporcional al nombre d’enquestes 
amb les quals participa a l’estudi, i que permeti cobrir els costos totals de l’estudi. 

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 2022. 

En cas que sigui necessària una ampliació, els termes i terminis per fer-la efectiva s’acordarà 
en la reunió justificativa que AQU Catalunya convoqui. 

Un cop finalitzat l’estudi, AQU Catalunya presentarà a la Universitat els resultats obtinguts. 

Cinquè. Calendari 

La preparació per al treball de camp es durà a terme durant el 2022. 

El treball de camp de l’enquesta es realitzarà durant el quart trimestre de 2022 en fase 
electrònica, i el primer trimestre de 2023 en fase telefònica. 

L’anàlisi dels resultats i la seva difusió es farà a partir del 2023. 

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. 

Pel altra banda, es preveu la comunicació a efectes estadístics de les dades a UNEIX del 
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i a l’IDESCAT. 

Qualsevol altra tipus de comunicació que es faci de les dades de l’enquesta i dels informes 
seran sempre dades anonimitzades que no han de permetre la identificació de persones 
concretes participants. 

Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present conveni de 
les persones representants així com de les persones de contacte que sigui necessari tractar 
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per a la seva execució són cadascuna de les parts signatàries. Les dades de contacte dels 
responsables del tractament són les següents: 

• UB (Secretaria General): Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i 
adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu 

• AQU Catalunya: Carrer d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic dpd@aqu.cat  

• Centre: .Delegat de Protecció de dades: Carrer Sepúlveda, 50, 08015 Barcelona i 
adreça de correu electrònic rgpd@esrp.net 

La finalitat del tractament de les dades personals és la gestió, seguiment i execució del 
present conveni. La base jurídica per al tractament de les dades personals, d’acord amb l’art. 
19 de l’LOPDGDD, és el compliment d’una missió realitzada en interès públic en el cas dels 
responsables del tractament de l’art. 77.1 de l’LOPDGDD, o la satisfacció d’un interès legítim 
del responsable del tractament en els altres casos. Les dades personals es conservaran 
durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat recollides i per 
determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar. No es preveu la cessió 
de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.  

Les persones titulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la rectificació, la 
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable 
del tractament, a les adreces indicades anteriorment. Si consideren que els seus drets no 
s’han atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de protecció de dades de les parts 
signatàries: 

• UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic protecciodedades@ub.edu 

• AQU Catalunya: Carrer d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic dpd@aqu.cat 

• Centre: Delegat de Protecció de dades: Carrer Sepúlveda, 50, 08015 Barcelona i 
adreça de correu electrònic rgpd@esrp.net 

Les persones titulars de les dades també poden presentar una reclamació davant de 
l’autoritat de control de protecció de dades competent. 

Les parts es comprometen a facilitar el contingut d’aquesta clàusula a les persones de 
contacte de la seva institució que participin en l’execució d’aquest conveni. 

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 2025. En qualsevol cas, de no 
produir-se abans la finalització de l’estudi, el present conveni finalitzarà als quatre anys de la 
seva signatura i, abans de la seva finalització, les parts podran prorrogar-ho, per escrit i de 
forma expressa fins a un màxim de 4 anys addicionals. 

Novè. Resolució 

El present conveni podrà ésser resolt per: 

a) Mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit. 

mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:dpd@aqu.cat
mailto:protecciodedades@ub.edu
mailto:pd@aqu.cat
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b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb 
un preavís escrit de 3 mesos. 

c) L’incompliment dels compromisos establerts en el present conveni. 

d) Per les causes establertes en la legislació vigent.  

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen 
electrònicament. 

 

 

 

 

Per l’Agència per a la Qualitat del    Per la Universitat de Barcelona 
Sistema Universitari de Catalunya   Rector 
President       

 

 

 

 

 

Per la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas  
Representant legal 
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