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Concursos i anuncis

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

EDICTE

de 13 d’octubre de 2009, de notiicació dels acords de les comissions per a l’acre-
ditació de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
no-vembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
ad-ministratiu comú, es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud cor-
responent a la primera convocatòria de l’any 2009 en relació amb el procediment 
que estableix la Resolució IUE/2898/2008, de 29 de setembre, per la qual es dóna 
publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord 
amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que les comissions 
per a l’acreditació de recerca avançada han emès l’acreditació o la se-va denegació 
corresponents a aquest procediment.

Així mateix, la notificació mitjançant aquest Edicte va dirigida, també, a les 
per-sones respecte a les quals, un cop intentada la notificació individual, aquesta 
no s’ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels 
acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu d’AQU Catalu-
nya, Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones 
in-teressades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 d’octubre de 2009

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

(09.280.030)
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	núm. 5422, pàg. 56714, de 16.7.2009).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre AAR/421/2009, de 21 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l’Ebre (DOGC núm. 5475, pàg. 73087, d’1.10.2009).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
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	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	d’1 d’octubre de 2009, pel qual es notifica la sanció del procediment disciplinari tramitat a la senyora M. Lluïsa Díaz Movilla.
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