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OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’AQU CATALUNYA PER
A 2022
Exposició dels fets
Des del 2019, AQU Catalunya ha aprovat les Ofertes públiques d’ocupació següents:
•

Resolució, de 13 de maig de 2019, del director d’AQU Catalunya sobre l’oferta
d’ocupació pública d’AQU Catalunya corresponent a la taxa ordinària de reposició
per a l’any 2019 d’1 lloc de treball, i corresponent a la taxa extraordinària o
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal del personal laboral d’AQU
Catalunya per al 2019 a 2020 de 14 llocs de treball.

•

Resolució, de 26 de juliol de 2021, del director d’AQU Catalunya sobre l’oferta
d’ocupació pública d’AQU Catalunya corresponent a la taxa de reposició per a l’any
2021 d’1 lloc de treball.

Com a conseqüència dels efectes de la pandèmia, queden per convocar 7 llocs de treball de
la Resolució de 13 de maig de 2019 i 1 lloc de treball de la Resolució de 26 de juliol de 2021.

Així mateix, el 2021 s’han aprovat les normatives següents que han impactat el procés de
contractació de personal a AQU Catalunya:
Estat
 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública.
 Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma
laboral, la garantia de l’estabilitat de l’ocupació i la transformació del mercat de
treball.
 Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2022.
Generalitat
 Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2022.
 Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic.
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D’acord amb aquestes normatives, AQU Catalunya pot realitzar els processos de
contractació per a la provisió de llocs de treball fixos, mitjançant taxa de reposició ordinària
o mitjançant l’establert en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
AQU Catalunya no té cap lloc de treball a proveir mitjançant la taxa de reposició ordinària de
2022, tanmateix, ha identificat els llocs de treball següents per proveir mitjançant l’establert
en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, ja que es trobaven ocupats ininterrompudament des
de l’1 de de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020:
-

2 Tècnics superiors de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de Coneixement
1 Administratiu de l’Àrea de Professorat
1 Administratiu de Direcció per a recepció i registre

D’acord amb l’article 20.9.Dos.a) de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022, correspon al màxim òrgan de govern l’aprovació de
l’oferta pública d’ocupació esmentada.
Per aquest motiu, el director d’AQU Catalunya proposa que el Consell de Govern d’AQU
Catalunya aprovi la següent
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Oferta Pública d’Ocupació
D’acord amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (article 2, disposició addicional 6a i
disposició addicional 8a), s’autoritza una taxa addicional d’estabilització de l’ocupació
temporal que inclourà els llocs de treball de naturalesa estructural i que estiguin dotades
pressupostàriament i hagin estat ocupades en els períodes temporals que contemplen les
disposicions esmentades.
D’acord amb el que disposa la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2022, a l’annex de personal hi consta que l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té una dotació de plantilla estructural de 58
llocs de treball.
Un cop analitzats els llocs de treball temporals d’AQU Catalunya de la plantilla estructural,
atenent al fet que les places estan dotades pressupostàriament i que compleixen alguna de
les disposicions esmentades en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, l’oferta pública d’ocupació de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’any 2022 és la
següent:
-

2 Tècnics/ques superiors de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de
Coneixement
1 Administratiu/tiva de l’Àrea de Professorat
1 Administratiu/tiva de Direcció per a recepció i registre

D’acord amb l’article 22.a) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, el personal de l’Agència està format, entre d’altres,
per personal propi, contractat en règim de dret laboral, tot respectant els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Així mateix, d’acord amb l’article 13.2.w) del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual
s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
pel qual correspon al Consell de Govern qualsevol funció que li atribueixi la normativa
vigent.
Per aquestes raons,
EL CONSELL DE GOVERN ACORDA
PRIMER. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d’AQU Catalunya següent:
L’oferta pública d’ocupació corresponent a la taxa de reposició per a l’any 2022:
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-

2 Tècnics/ques superiors de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de
Coneixement
1 Administratiu/tiva de l’Àrea de Professorat
1 Administratiu/tiva de Direcció per a recepció i registre

SEGON. Que es publiqui aquesta oferta pública d’ocupació en un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Josep Joan Moreso Mateos
President de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
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