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RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA MITJANÇANT LA 
QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS “CÀTEDRA DE GASTRONOMIA, 
CULTURA I TURISME CALONGE-SANT ANTONI DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA” PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA DE 
L’ÀMBIT DE LA GASTRONOMIA I L’ALIMENTACIÓ PER AL CURS 2022-2023. 
 
Atesa la resolució del rector de 21 de juliol de 2022 , per la qual s’aproven les bases i es 
convoquen els ajuts “Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la 
Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la 
Gastronomia i l’Alimentació per al curs 2022-23. 

Atesa la proposta de resolució elaborada per la Comisió Avaluadora en data 21 d’octubre de 
2022. 
 
Atès que s’ha produït una renúncia per part d’una persona beneficiària i que la base 8 de la 
convocatòria contempla la creació una llista d’espera per a cobrir ajuts vacants. 
 
A la vista dels arguments fins aquí adduïts, i 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 Decret 
401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC 
núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 
 
RESOLC 
 
Primer. Informar la renúncia de la següent persona beneficiària per incompatibilitat amb un 
altre ajut. 
 

DNI/ NIE/Passaport Nom Màster 
X4092182E Màster en Biotecnologia Alimentària 

 
Segon. Adjudicar l’ajut vacant a la següent persona de la llista d’espera per al mateix màster, 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 

DNI/ NIE/Passaport Nom Màster Nota 
48183783W Màster en Biotecnologia Alimentària 8,61 

 
 
Tercer. S’estableix un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució, per tal que les persones beneficiàries presentin el document d’acceptació de l’ajut a 
la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants. La no presentació de l’acceptació dins del termini 
establert suposarà la renúncia a l’ajut.  
 
Quart. Aquests ajuts es faran efectius per l’import màxim de 21.000€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 481.99 Unitat de Despesa 34.32.000 del pressupost de l’any 2022.  

 
Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat 
de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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El rector,  

PDS: el vicerector de docència i planificació acadèmica (per resolució de delegació del rector 
de 22/12/21)  
 

Josep M. Serra Bonet 

 

 

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 el 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 dos 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. 
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