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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

EDICTE

de 13 de febrer de 2012, sobre l’emissió d’informes previs a la contractació de 
professorat col·laborador.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent 
a la segona convocatòria de l’any 2011 en relació amb el procediment establert en 
la Resolució ECO/4247/2010, de 30 de desembre, per la qual es dóna publicitat al 
procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació 
del professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2011, que les 
comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col-
laborador han emès els informes corresponents a aquest procediment.

La notificació mitjançant aquest Edicte va dirigida, també, a les persones que, 
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 espe-
cífiques esmentades, poden comparèixer a la seu d’AQU Catalunya, Via Laietana, 
28, 5a planta, 08003 Barcelona.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la presidenta de la Comissió 
de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, en el termini d’un mes compta-
dor 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 administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

JOSEP ANTON FERRé VIDAL

Director
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