
 

 

 

Resolució del director d’AQU Catalunya de 22 de juliol de 2019 per la qual es publica la llista 
definitiva de persones admeses i excloses, la valoració dels mèrits del CV, i la convocatòria per 
a la realització de la prova pràctica i de l’entrevista personal en relació amb la provisió externa 
per cobrir el lloc de treball de Tècnic/a de gestió analista-desenvolupador/a de l’Àrea de 
Informàtica, categoria 2 i grau 2.3, en règim d’interinitat, a l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 
 

 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, segons l’article 1 de la Llei 15/2015, 
del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és una entitat de 
dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica, plena capacitat i patrimoni 
propi per al compliment dels seus objectius. 
 
L’article 22 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, d’AQU Catalunya i l’article 30 del Decret 315/2016, de 8 
de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència disposen que el personal d’AQU Catalunya 
és format per personal propi, contractat en règim de dret laboral tot respectant els principis d'igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat. 
 
La direcció d’AQU Catalunya i la representació dels treballadors d’AQU Catalunya van negociar el II 
Règim i condicions de treball del personal laboral de l’Agència, el qual es va signar el dia 30 de 
setembre de 2009 i va entrar en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
D’acord amb la Resolució del director d’AQU Catalunya de 24 de maig de 2019 per la qual s’estableix 
la provisió externa del lloc de treball de Tècnic/a de gestió analista-desenvolupador/a de l’Àrea de 
Informàtica, categoria 2 i grau 2.3, en règim d’interinitat, a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 
 
D’acord amb la Resolució de 25 de juny de 2019 del director d’AQU Catalunya es va publicar la llista 
provisional de persones admeses i excloses en relació amb la provisió externa del lloc de treball 
esmentat anteriorment. En aquesta llista s’informava a les persones sol·licitants la documentació que 
havien d’aportar.  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 2.2.4 de les Bases del procés de provisió externa per cobrir un 
lloc de treball esmentat anteriorment, i un cop revisada la documentació aportada per una de les 
persones candidates, ja que la resta no va aportar cap dels documents requerits, és procedent 
publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses. 
 
D’acord amb el que disposen els apartats 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4 de les Bases esmentades, també es 
publica la valoració dels mèrits presentats en el CV per part de la Comissió de selecció, així com 
també es convoca a la persona admesa amb caràcter definitiu a la realització de la prova pràctica i a la 
realització de l’entrevista personal.  
 
I, d’acord amb l’article 15.3.e) dels Estatuts d’AQU Catalunya, que estableix que correspon al director 
de l’Agència l’exercici de les funcions de contractació, direcció, gestió i supervisió del personal que 
presti serveis a  l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; 
 
 
 
RESOLC 
 

1. Publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses en relació amb la provisió externa 
per cobrir el lloc de treball de Tècnic/a de gestió analista-desenvolupador/a de l’Àrea de 
Informàtica, categoria 2 i grau 2.3, en règim d’interinitat. 
 

2. Publicar la valoració de la Comissió de selecció dels mèrits presentats i acreditats en el CV 
per la persona admesa amb caràcter definitiu.  

 
3. Convocar a la persona admesa a la realització de la prova pràctica i entrevista personal en el 

lloc, data i hora indicats a la taula que s’annexa. 



 

 

 

 
4. Publicar aquesta Resolució al web d’AQU Catalunya.  

 
Barcelona, 22 de juliol de 2019 
 
 
 
 
 
 
Martí Casadesús Fa 
Director 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar 
recurs d’alçada davant del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web d’AQU 
Catalunya de conformitat amb allò que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 



NIF/Codi Lloc de treball al qual es presenta
Admès/a-Exclòs/a 

definitiu
Motiu de l'exclusió

Puntuació 

valoració de 

mèrits CV

Convocatòria  prova pràctica
Convocatòria entrevista 

personal

46XXXX13V

Tècnic/a de gestió analista-

desenvolupador/a de l’Àrea de 

Informàtica

Exclòs/a definitiu/tiva

- No aporta la titulació mínima 

requerida

- No acredita el nivell de coneixements 

requerits de llengües catalana i 

anglesa

_______ ____________ ____________

29XXXX37K

Tècnic/a de gestió analista-

desenvolupador/a de l’Àrea de 

Informàtica

Admès/a definitiu/tiva ____________ 95 punts

Seu AQU Catalunya 

C/Vergós,36-42 Barcelona

Dilluns, 29 de juliol a les 14.00h

Seu AQU Catalunya 

C/Vergós,36-42 Barcelona

Dilluns, 29 de juliol a les 16.00h

46XXXX23X

Tècnic/a de gestió analista-

desenvolupador/a de l’Àrea de 

Informàtica

Exclòs/a definitiu/tiva

 - No aporta la titulació mínima 

requerida

- No acredita el nivell de coneixement 

requerit de llengua anglesa

_______ ____________ ____________

43XXXX05T

Tècnic/a de gestió analista-

desenvolupador/a de l’Àrea de 

Informàtica

Exclòs/a definitiu/tiva

- No aporta la titulació mínima 

requerida

- No acredita el nivell de coneixements 

requerits de llengües catalana i 

anglesa

_______ ____________ ____________

Annex: Llista definitiva de persones admeses i excloses, convocatòria prova pràctica i entrevista personal 


		2019-07-22T16:21:05+0200
	CPISR-1 C Martí Casadesús Fa




