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Sol-licitud d'autoritzac¡ó per compatibilitzar 1'exercici de funcions com a alt
carree amb 1'activitat docent universitaria

Segon cognom
FA

Primer cognom
CASADESÚS
Nom
MARTÍ
Departament Centre directiu, organisme o ens públic
Economía i Coneixement (Secretaria Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Universitats i Recerca) Catalunya
Denom ¡nació del lloc de treball Carree
Director Director

EXPUSO:

La Universitat de Girona

ha sol-licitat la meva col-laboració per impartir la següent activitat docent universitaria de carácter
reglat a temps parcial:

Nom de 1'activitat docent Activitats docents i de direcdó de treballs de Máster i Doctorat

El Adjunto informe/documentació de la Universitat amb les dades de la docencia
(aquestdocument ha de conté nir'informado sobre el carácter reglat, el régim de dedicado a temps
parcial i la durada de la docencia).

D'acord amb el que preveu 1'article 11 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim
d'incompatib¡litats deis alts carrees al servei de la Generalitat

SOL-LICITO: ;¡

Que s'autoritz¡ a compatibilitzar la meva activitat com a alt carree amb 1'activitat docent universitaria
que s'ha esmentat,

á t
Signatura /f^

Barcelona, liá^j&.selémbre de 2013

Infopré del/de la secretari/ária general del departament d'adscripció de 1'alt carree
(o del / de la conseller / a en cas que qui sol-liciti 1'autorització sigui el / la secretan / aria general)

[3 Informe favorable: considero que 1'activitat sol-licitada no va en detriment de la dedicado a
1'exercici del cárrec^úblicj, per tant, es compatible amb 1'exercici de 1'activitat com a alt carree.

Signatura

Albert Carreras de Odric
Secretan general del Departament d'Economia i Coneixement

Barcelona, <+ á? HOssCu-^p <j^ ?o/l¿

A 1'atenció del /de la conseller/a de Governació i Administracions Publiques

Pl Catalunya, 19
08002 Barcelona
Teléfon 93 567 43 43
Fax 93 567 43 28



B
Universitat de Girona

A I atenció del/de la titular de Governació i Relacions Institudonals,

La Universitat de Girona está interessada en que el professor Martí Casadesús del Área
d Organitzadó d'Empreses de la Universitat de Girona, imparteixi docencia a la nostra Universitat
durant el temps que exerceixi les funcions de director a AQU Catalunya.

En aquest sentit, en cas que fos admesa 1'autorització per part de la Generalitat de Catalunya,
portaría a terme activitats docents vinculades amb la direcció de treballs de Máster, en el marc del
'Masters in Business Innovation and Technology Management" i direcció de tesis doctoráis en el

marc deis programes de "Doctorat en Tecnología" i "Doctorat en Dret, Economía i Empresa".

Per tal de portar a terme aquesta activitat docent, la Universitat de Girona el contractaria com a
professor a temps parcial amb una dedicado de 60 hores anuals. El que implica, una dedicado ais
estudiants de 2 hores setmanals. Aquesta dedicació es centraría en un horari de divendres a la tarda.
concretament de 16 a 18 hores, malgrat, peí tipus de docencia i d'acord amb els estudiants
implicats, hi ha for^a flexibilitat en 1'horari.

Girona, 12 de setembre de 2013
^-:'f,',f"

TTnivers:rat !'e fi.ü-^n'

VLCs-":»'STíia£eCional

TeodorJové

Vicerector de Personal i Política Social

UniversitatdeGirona

Universitat de Girona. Vicerectorat de Personal i Política Social.
P!. Sant Doménec, 3. Edifíci Les Migues. 17071 Girona

Tel; 34- 972 41 9793- Fax: 34- 972 418031



INFORME FAVORABLE DEL PRESIDENT D'AQU CATALUNYA
PER A L'AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL
DIRECTOR D'AQU CATALUNYA

En relació amb la petició de compatibilitat formulada en data 13 de setembre de 2013 peí
senyor Martí Casadesús Fa, que actualment presta servéis com a director a la 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya adscrita al Departament d'Economia i

Coneixement mitjanyant la Secretaria d'Univers¡tats i Recerca, per a 1'exercici de funcions

docents universitarios de carácter reglat a temps parcial i de durada de seixanta hores anuals,

manifestó la meva conformitat per a 1'autorització de 1'esmentada compatibilitat, ates que
aquesta funció no va en detriment de la dedicació a 1'exercici del carree públic.

Barcelona, 11 d'octubrede2013

Josep Joan Moreso Mateos

Presiden! d'AQU Catalunya

Generatitat
de Catalunya Informe favorable compatibiiitat director j 11.10.2013


