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Resolució del rector de la Universitat de Girona mitjançant la qual es resol la 
convocatòria d’ajuts “Universitat de Girona / Banc de Santander i Consell Social 
de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona 
per al curs 2022-2023. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari 
espanyol (segona convocatòria). 
 
Atesa la resolució del rector, de 23 de setembre de 2022, per la qual es publiquen les bases i es 
convoquen els ajuts de la segona convocatòria. 
 
Atès que la base 2 de la convocatòria contempla que l’import restant destinat a la primera 
convocatòria d’aquesta modalitat d’ajuts s’incorpora a la segona convocatòria. 
 
Atesa la resolució d’adjudicació de 25 de novembre de 2022, on s’assignen els ajuts fins a 
exhaurir la dotació econòmica de la convocatòria. 
 
Atès que s’ha produït una renúncia d’una persona beneficiària de la primera convocatòria amb 
posterioritat a la resolució de la segona convocatòria, de 25 de novembre, i que la base 8 de la 
convocatòria contempla la creació d’una llista d’espera amb les persones que no han rebut un 
ajut. 
 
Atès que l’import global destinat a la convocatòria no s’ha exhaurit. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Informar les renúncies de les següent persona beneficiària de la primera 
convocatòria 
 

Document d’identitat Programa de màster 
45171115N Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva 

 
 
Segon. Adjudicar l’ajut vacant a la primera persona de llista d’espera de la segona 
convocatòria 
 

  
Document 
d'identitat Programa de màster 

1 53643663G Master's in Advanced Catalysis and Molecular Modelling 
 
 
Tercer. Adjudicar ajuts a les següents persones de la llista d’espera fins a exhaurir l’import 
global destinat a la convocatòria. 
 

  
Document 
d'identitat Programa de màster 

1 49645614e Màster en Biologia Molecular i Biomedicina 
2 39401408q Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics 
3 45830049L Master's in Advanced Catalysis and Molecular Modelling 
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Quart. Informar la renúncia de la següent persona de la llista d’espera per gaudir d’un altre 
ajut incompatible. 
 

  Document d'identitat Programa de màster 
1 48044975E Màster en Advocacia 

 
 
Cinquè. Informar que s’ha exhaurit la llista d’espera. 
 
 
Sisè. Aquests ajuts es faran efectius per l’import de 164.200 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. 
 
Setè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de 
Girona, d’acord amb el que s’estableix a l’article 45.1 de la llei 29/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Vuitè. Les persones beneficiàries disposaran de 10 hàbils des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució per a formalitzar l’acceptació de l’ajut. 
 
 
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, es podrà interposar recurs contenciós-
administratiu davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de 
dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.  
Això no obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de 
reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que 
la va dictar, en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu anteriorment 
esmentat mentre no hi hagi resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que 
disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que creguin pertinent per a la defensa dels seus drets i interessos. 
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