
 

 

Resolució de 9 de març de 2016 del director d’AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria 

per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'Estudi 

d'Ocupadors 2014. 

 

La Resolució ECO/2381/2015, de 26 d'octubre, (publicada al DOGC núm. 6986, de 29.10.2015) per la 

qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per 

aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014. 

 

Atesa la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s’aproven les bases generals que han de 

regir la concessió d’ajuts convocades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; 

 

Atesa la proposta de la Comissió de selecció reunida el dia 26 de febrer de 2016 i atesos els criteris 

establerts a la base 9 de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per 

aprofundir en els resultats de l'Estudi d'Ocupadors 2014; 

 

D’acord amb l’article 9.1.l) del Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, atorga al Consell de Direcció la funció d’aprovació de 

les bases reguladores de les subvencions que atorgui AQU Catalunya, així com també les seves 

convocatòries i resolucions, i que les facultats per aprovar les convocatòries de subvencions, així com 

també la seva resolució, han estat delegades al director o directora d’AQU Catalunya pel Consell de 

Direcció el dia 1 de desembre de 2005 (publicat en la Resolució UNI/73/2006, de 18 de gener, al DOGC 

núm. 4559, de 26.1.2006); 

 

És per tot el que s’ha exposat que, 

 

RESOLC: 

 

PRIMER. Atorgar els ajuts que figuren en el document Annex número 1 per un import de 50.000  euros, 

amb un màxim de 10.000 a 20.000 euros segons el projecte, que aniran a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries D/4490001/4220 del pressupost d’AQU Catalunya de l’any 2015, així com també fer 

públics els ajuts, si és el cas, que han quedat deserts. 

 

SEGON. Fer efectius els ajuts directament a la institució a la qual pertanyi la persona responsable del 

projecte que consti a la sol·licitud, d’acord amb el que estableix la base 18 de la convocatòria. 

 



 

 

TERCER. Sotmetre l’atorgament dels ajuts a la presentació del document d’acceptació, i si és el cas a les 

condicions indicades, d’acord amb el que disposa la base 15 i a la justificació dels ajuts, d’acord amb el 

que disposa la base 19 de la convocatòria. 

 

QUART. Fer públiques les sol·licituds a les quals no s’ha atorgat l’ajut demanat que figuren en l’Annex 2, 

atenent els criteris de selecció. 

 

Barcelona, 9 de març de 2016 

 

 

 

P.D. del Consell de Direcció d’AQU Catalunya (Resolució de 18.1.2006, DOGC núm. 4559) 

 

Martí Casadesús Fa 

Director d’AQU Catalunya 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs 

potestatiu de reposició davant el director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia de la publicació de la resolució al 

web d’AQU Catalunya; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors de l'endemà de la seva 

publicació al web d’AQU Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 



 

 

 

ANNEX NÚMERO 1 

Adjudicació dels ajuts —i pressupost assignat— i, si és el cas, dels que queden deserts. 

1. Anàlisi de la base de dades “ocupadors privats” 

Ajut atorgat 

NIF Responsable Univ. Puntuació Import atorgat 

46322931-B Joan Guardia UB 82,9 19.500€ 

52464497-W Elisabet Motellón UOC 80 15.500€ 

  

2.  Anàlisi de la base de dades “centres sanitaris” 

Desert. D’acord amb l’acord de la Comissió de selecció, s’assignen els 15.000€ a un altre grup d’investigació per l’anàlisi de la bases de dades 

“d’ocupadors privats”. 

 

3. Anàlisi de la base de dades “centres educatius” 

Ajut atorgat     

NIF Responsable Univ. Puntuació Import atorgat  

46220262-Z Montserrat Freixa UB 72,1 7.500€  

38114684-G Mireia Civís URL 66 7.500€  



 

 

ANNEX NÚMERO 2 

Llistat de propostes presentades i avaluades, a les quals no se’ls ha atorgat l’ajut. 

1. Anàlisi de la base de dades “ocupadors privats” 

 

NIF Puntuació 

 37284508-J 79 

 35079695-A 78,6 

 45541115-B 74,9 

 45494665-K 65,8 

 36562940-R 63,9 

 39186237-X 55 

 46222014-H 44,4 

 

2. Anàlisi de la base de dades “centres educatius” 

NIF Puntuació 

42730969-M 52 

 



 

 

 

ANNEX NÚMERO 3 

Llistat de propostes presentades i no avaluades, manca de registre. 

 

NIF Puntuació 

45497628-V No avaluada 
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