Resolució del rector de revocació i nova adjudicació d’una Beca Santander Progreso per
al curs 2020-2021.
Atès que la Universitat de Girona va acordar adherir-se al Programa “Beques Santander Progreso” per al
curs 2020-21, convocades pel Banc de Santander.
Atesa la instrucció de data 14 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral per
la qual s’estableixen els requisits addicionals de la Universitat de Girona.
Atesa l’aplicació del procediment de selecció i assignació especificats a les bases de la convocatòria i a la
instrucció del Vicerectorat d’Estudiant i Inserció Laboral, i a la vista de les puntuacions obtingudes pels
candidats.
Atesa la resolució de 23 de desembre de 2020 del Rector, d’assignació de la Beca Santander Progreso
per al curs 2020-2021.
Atès que la Sra. Adela Talens Sebastià resultà beneficiària de la Beca Santader Progreso i, en data 25 de
gener de 2021, ha presentat la renuncia a l’esmentada beca per incompatibilitat amb un altre ajut.
Atès que el punt segon de la resolució de 23 de desembre de 2020 del Rector, d’assignació de la Beca
Santander Progreso per al curs 2020-21 estableix una llista d'espera.
Atès que el Sr. David Cervera Garcia figura en primer lloc de l’esmentada llista d’espera.
En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la
Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre - DOGC núm. 5897, de
9 de juny de 2011) i, pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la
Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017).
RESOLC:
Primer. Revocar la Beca Santander Progreso a la Sra. Adela Talens Sebastià.
Segon. Adjudicar la Beca Santander Progreso al Sr. David Cervera Garcia.
Tercer. Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de
Girona.
El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona
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Joaquim Salvi i Mas
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú ; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en
el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

