RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA MITJANÇANT LA QUAL
ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS “UNIVERSITAT DE GIRONA / BANC DE
SANTANDER” PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER
AL CURS 2022-2023. MODALITAT ESTUDIANTS INTERNACIONALS
Atesa la resolució del rector, del 20 d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els
ajuts.
Atès l’acord de la Comissió Avaluadora en la qual es proposa per resolució la llista resultant de
l’aplicació dels criteris d’avaluació, selecció i adjudicació, i d’acord amb el número d’ajuts a concedir.
Atès que s’han revocat dos ajuts per incompliment de les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i que hi ha persones en llista d’espera, d’acord amb la base 8 de la convocatòria,
s’informen aquestes revocacions i es modifica el llistat d’ajuts atorgats.
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 revocació de l’ajut de les següents persones beneficiàries per no complir amb les
obligacions del punt 12 de les bases de la convocatòria.
Last Name
Vazquez Delgado
Leyva Muñoz

Name
Yudelkys
Elizabeth

Master's program
Ciencia de Datos
Economia de la Empresa

Segon. Reassignar aquests ajuts a les següents persones de la llista d’espera que compleixen amb les
obligacions establertes en el punt 12 de les bases de la convocatòria.
Last Name
Loaiza Cardona
Cardona Paniagua

Name
Samuel
Jorge Alejandro

Master's program
Ciencia de Datos
Economia de la Empresa

Quart. Aquests ajuts es faran efectius per l’import de 86.000€ a càrrec de la unitat de despesa
11.12.014.0006 del pressupost de la UdG per a l’exercici 2022, i a càrrec de l’aplicació pressupostària
481.99.
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.

Signat
electrònicament per:
Josep Maria Serra
Bonet - (TCAT)
Data: 2022.11.15
20:42:28 CET

1 de 2

El rector,
PDS: el vicerector de docència i planificació acadèmica (Per resolució de delegació del rector de
22/12/2021)
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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