
 

 
  

 

Resolució del director d’AQU Catalunya de 5 de març de 2021 per la qual es resol el 
procés de selecció extern del lloc de treball temporal d’Administratiu/va 3.1 de l’Àrea 
d’Administració, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 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.a) 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 disposen que el personal de l’Agència està 
format per personal propi, contractat en règim de dret laboral, tot respectant els 
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

El dia 16 de febrer de 2021 es va convocar el procés de selecció per a la cobertura del 
lloc de treball d’Administratiu/iva, categoria 3, grau 1, a l’Àrea d’Administració que s’ha 
d’ocupar de forma temporal d’acord amb un contracte laboral per obra o servei 
determinat per donar suport administratiu en el marc del nou projecte impulsat pel 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per a la implantació del GEEC 
en les entitats públiques (en substitució del TEEC) i per a la integració de les aplicacions 
corporatives “PANGEA i GEEC” pel qual AQU Catalunya ha estat seleccionada per 
participar com a entitat pilot per a la seva implantació. 

El procés de selecció extern es va publicar al web d’AQU Catalunya, a l’ATRI i al web 
d’ocupació pública i s’han seguit les fases de valoració del currículum vitae de les 
persones aspirants i les entrevistes personals, d’acord amb el procediment de selecció 
temporal. 

Les entrevistes personals s’han realitzat el dies 1 i 3 de març per la Comissió de selecció. 

Aquesta Comissió ha lliurat a la direcció d’AQU Catalunya, el dia 4 de març de 2021, 
l’informe que conté la proposta d’adjudicació del lloc convocat de la persona que ha 

superat el procés de selecció esmentat, que consistia en la valoració dels mèrits del seu 
currículum, i d’una entrevista personal. 

Vist l’informe de valoració de la Comissió de selecció i en ús de les competències que 
m’atribueix l’article 15.3.e) dels Estatuts d’AQU Catalunya segons el qual 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:  

Que la senyora M. Carme Bernabé Arroyo, persona candidata que ha superat el procés 
de selecció convocat, ocupi el lloc de treball d’Administrativa, categoria 3, grau 1, a 



 

 
  

 

l’Àrea d’Administració, de forma temporal, des del 9 de març de 2021 i fins a finals del 
mes de desembre de 2021, data prevista aproximada de durada de les tasques incloses 
en el contracte per obra o servei. 

 

 

 

 

Martí Casadesús Fa 

Director d’AQU Catalunya 

 

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 al 

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. 
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