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de Catalunya 

Resolució de 16 de juliol de 2009 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resolla 
convocatória de la concessió d'ajuts per al finan~ament del seguiment experimental de 
la qualitat deis ensenyaments ofieials de grau i máster a Catalunya. 

La Resolució IUE/1631/2009, de 10 de juny (publicada al DOGC núm. 5402, de 17.06.2009) , va 
obrir la convocatória de la concessió d'ajuts per al finanyament del seguiment experimental de 
la qualitat deis ensenyaments oficials de grau i master a Catalunya. 

Atesa la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que 
han de regir la concessió d'ajuts convocades per I'Agéncia per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya; 

Atés que s'han rebut, dins del termini establert en la convocatória , les sol'licituds d'algunes 
universitats catalanes indicant les titulacions de grau i de master que participaran en el 
seguiment experimental esmentat; 

D'acord amb I'article 9.1.1) del Decret 93/2003, d'1 d'abril , pel qual s'aproven els Estatuts de 
I'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, atorga al Consell de Direcció 
la funció d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions que atorgui AQU Catalunya, 
aixi com també les seves convocatóries i resolucions, i que les facultats per aprovar les 
convocatóries de subvencions, aixi com també la seva resoludó, han estat delegades al 
director o directora d'AQU Cata lunya pel Conse ll de Direcció el dia 1 de desembre de 2005 
(publicat en la Resolució UN1/73/2006, de 18 de gener, al DOGC núm. 4559, de 26.1.2006); 

tos per tot el que s'ha exposat que, 

RESOlC: 

PRIMER. Atorgar els ajuts que figuren en I'annex d'aquesta Resolució per un import de 26.250 
euros, amb un maxim de 2.500 euros per cada universitat, que aniran a carrec del concepte 
pressupostari 449 del pressupost d'AQU Catalunya de I'any 2009. 

SEGON. Fer efectius els ajuts, d'acord amb les caracteristiques eslablertes en la base 15 de la 
convocatória, a les universitals sol·licitants un cop s'hagi formalitzat la seva acceptació. 

TERCER. Fer pública aquesta Resolució a la pagina web d'AQU Catalunya . 

Barcelona, 16 de juliol de 2009 

~A~~ 
c:: 

P.D. del Consell de Direcció d'AQU Catalunya (Resolució de 18.1.2006, DOGC núm. 4559) 

Javier Bará Temes 
Director d'AQU Catalunya 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessals poden ¡nlerposar recurs potestaliu de 
reposici6 davanl el director de l'Agencia per a la QuaUla! del Sistema Universitari de Calalunya. en el termini d'un mes, 
complador des de I'endema del dia de la publicació de la resaludó allauler d'anuncis d'AQU Calalunya; o bé poden 
interposar di reclame ni recurs conlenciós administratiu davant el Julja! Contenciós Adminislraliu de Barcelona. en el 
termini de dos mesos, comptadors de I'endema de la seva publicació al tauler d'anuncis d'AQU Catalunya, de 
con formitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Uei 3011992, de 26 de novembre, de régim jurfdic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comu, modificada per la Llei 4/ 1999, de 13 de gener, i els 
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/ 1998, de 13 de julio' , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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ANNEX 

Adjudicació deis ajuts per al finan~ament del seguiment experimental de la qualitat deis ensenyaments oficials de grau i master a 

Catalunya. 

Universitat de Barcelona 

Universitat Autónoma de Barcelona 

Universitat Politecnica de Catalunya 

1.250 € 
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Universitat Pompeu Fabra 

Universitat de LJeida 

lliure 

Universitat Rovira i Virgili 

Universitat de Girona 
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Universitat Oberta de Catalunya 

Universitat Ramon Llull 

Universitat Internacional de Catalunya 

Universitat Abat Oliba CEU 

1.250 E 
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