GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d’autorització de compatibilitat de l’activitat pública
amb l’exercici de la docència universitària
Antecedents
El senyor Jaume Valls Pasola, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, ha presentat, el 30 de novembre de 2021, una sol·licitud per
compatibilitzar la seva activitat pública amb l’exercici de docència a la Universitat de
Barcelona (UB), com a professor associat, a temps parcial i amb una durada
determinada, de l’assignatura “Innovació a l’empresa”, del Màster Universitari en
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica durant el primer
quadrimestre del curs acadèmic 2021-2022.
La sol·licitud s’acompanya d’un certificat del cap de la directora del Departament
d’Empresa, de data 25 d’octubre 2021, on hi consta que és una activitat susceptible de
desenvolupar-se els dimecres o dijous a la tarda en la franja de 17 a 21h, amb un total
de 30 hores presencials.

Consideracions jurídiques
L’article 3 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats d’alts càrrecs al
servei de la Generalitat, estableix que aquests han d'exercir llurs funcions amb
dedicació plena i absoluta i no poden compatibilitzar llur activitat amb l'exercici de cap
altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial,
de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, llevat de les excepcions que
estableix aquesta Llei i dels casos en què el Govern, per raons d'especial interès
públic, els autoritzi a ocupar un segon lloc en el sector públic sense percebre, en cap
cas, més d'una retribució de caràcter fix i periòdic.
L’article 11 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats d’alts càrrecs al
servei de la Generalitat, estableix que aquests poden compatibilitzar llur càrrec amb
l'exercici de funcions docents universitàries retribuïdes, de caràcter reglat, sempre que
no sigui en detriment de la dedicació a l'exercici del càrrec públic, en règim de
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada, i que aquesta compatibilitat
requereix l'autorització expressa de la persona titular del departament competent en
matèria de funció pública.
Vist l’informe de la secretària general del Departament de Recerca i Universitats, de
data 29 de novembre d’enguany, d’acord amb el qual l’activitat i la dedicació
sol·licitada no van en detriment de la dedicació a l’exercici del càrrec públic.
Un cop analitzada la sol·licitud de la persona interessada i la documentació aportada,
es considera que l’activitat docent no va en detriment de la dedicació a l'exercici del
càrrec públic i que es donen la resta de requisits previstos a la normativa.
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D’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de la Resolució PDA/360/2019, de 14 de
febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament de
Polítiques Digitals i Administració, aquesta autorització es delega expressament en la
persona titular de la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Resolc:
Primer: Autoritzar el senyor Jaume Valls Pasola, director de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, a compatibilitzar l’exercici del seu càrrec amb
l’exercici de l’activitat docent universitària sol·licitada.
Segon: L’esmentada autorització es considera vigent pel període sol·licitat. En el cas
que es desitgi continuar amb l’activitat docent durant els posteriors cursos acadèmics,
caldrà sol·licitar novament l’oportuna compatibilitat, llevat que no canviï la matèria o
funció docent a impartir, la seva dedicació parcial i el règim horari. En aquest darrer
supòsit, caldrà comunicar-ho a l’inici de cada curs acadèmic a l’àrea d’Incompatibilitats
de la subdirecció general d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de
Personal a través de la bústia transparència.altscarrecs@gencat.cat En el cas que no
es faci la citada comunicació s’entendrà que aquesta resolució perd la seva vigència.
Tercer: Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als òrgans competents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada
pot interposar potestativament recurs de reposició, davant el secretari d’Administració i
Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la
notificació, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos administratius contra
resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública”, al qual
es podrà accedir des d’aquests enllaços:
-

http://web.gencat.cat/ca/tramits/22118.--> per a la versió catalana
http://web.gencat.cat/es/tramits/22118 --> per a la versió en castellà

o bé recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació,
d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent.

El secretari d’Administració i Funció Pública
P.D. (Resolució PDA/360/2019, DOGC de 20.2.2019)
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