Resolució de 23 de febrer de 2015 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'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català.

La Resolució ECO/2370/2014, de 20 d'octubre, (publicada al DOGC núm. 6737, de 28.10.2014) va obrir la
convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de
l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català.

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 18 de febrer de 2015 i atesos els criteris
establerts a la base 8 de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per
aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català;

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 19.793,92
euros, amb un màxim de 10.000 a 15.000 euros segons el projecte, que aniran a càrrec de les aplicacions
pressupostàries D/4490001/4220 i D/4820001/4220 del pressupost d’AQU Catalunya de l’any 2014, 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 16 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 13 i a la justificació dels ajuts, d’acord amb el
que disposa la base 17 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, 23 de febrer de 2015

CPISR-1 C
Martí
Casadesús Fa
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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. Estudi sobre l’equitat a l’accés i sortida de la formació universitària
Ajut atorgat
NIF

Responsable

46348145-V

Elena Troiano Gomà

Univ.

UAB

Puntuació

Import atorgat

81

9.793,92 €

Observacions

2. L’efecte de la crisi en les titulacions universitàries
Ajut atorgat
NIF

Responsable

35049124-E

Marc Zafra Saez

Univ.

UdG

Puntuació

Import atorgat

71

10.000 €

3. Comparativa internacional de les dades d’inserció laboral 2014
Desert

Observacions

ANNEX NÚMERO 2
Llistat de propostes presentades i avaluades, a les quals no se’ls ha atorgat l’ajut.
1. Estudi sobre l’equitat a l’accés i sortida de la formació universitària
NIF

Puntuació

Observacions

05273610-D

75

La comissió valora molt positivament la proposta presentada i considera d’interès que s’impulsi la seva realització

52216825-V

30

La comissió considera que el plantejament del treball no s’ajusta a l’àmbit de la convocatòria

2. L’efecte de la crisi en les titulacions universitàries
NIF

Puntuació

Observacions

39869012-F

68

La comissió valora molt positivament la proposta presentada i considera d’interès que s’impulsés la seva realització

52464497-W

62

46124707-R

28

La comissió considera que és una proposta interessant però no s’ajusta al conjunt del sistema universitari català

3. Comparativa internacional de les dades d’inserció laboral 2014
NIF

Puntuació

Observacions

36562940-R

25

La comissió considera que la proposta no s’ajusta a l’objecte de la convocatòria

