
   
 

 
ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS 

RECONEGUTS 
 
 
Atès que la normativa de la Universitat de Girona preveu un termini per poder demanar 
admissió als estudis de grau un mínim de 30 crèdits reconeguts 
 
Atès que la Facultat de Dret, per al curs 2021-2022, va establir concedir dues places a 
cadascun dels seus estudis (Ciències polítiques i de l’Administració, Criminologia i Dret) 
per estudis del sistema universitari espanyol i dues per sistemes universitaris estrangers i 
vistes les sol·licituds presentades,  
 
He resolt: 
 

PEL GRAU DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ AMB ESTUDIS DE 
PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESPANYOLES 

 
PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i denegades 
 
1. Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim de 30 

crèdits reconeguts. 
 

Ballesteros Millet, David 
Sevillano Dahlqvist, Victoria 
 

2. Sol·licituds DENEGADES 
 
Cap 
 

SEGON: Assignar les places en oferta a: 
 

Ballesteros Millet, David 
Sevillano Dahlqvist, Victoria 

 
TERCER: Si el dia assignat per la matrícula, que es comunicarà oportunament a les 
persones assignades quan es tingui el calendari de matrícula tancat, aquestes no 
procedeixen a realitzar-la perdran la plaça. 
 
 

PEL GRAU DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ AMB ESTUDIS DE 
PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESTRANGERES 

 
No s’han presentat sol.licituds, les places queden vacants. 
 
 
PEL GRAU DE CRIMINOLOGIA AMB  ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESPANYOLES 

 
PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i denegades 
 
1. Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim de 30 

crèdits reconeguts. 
 

Estage Morcillo, Ona 



El Arras Marouan, Amal 
 
 

2. Sol·licituds DENEGADES atès que no compleixen el mínim de 30 crèdits reconeguts. 
 
Gil Gonzalez, Cristina 
 
 

SEGON: Assignar les places en oferta a: 
 

Estage Morcillo, Ona 
El Arras Marouan, Amal 
 

TERCER: Si el dia assignat per la matrícula, que es comunicarà oportunament a les 
persones assignades quan es tingui el calendari de matrícula tancat, aquestes no 
procedeixen a realitzar-la perdran la plaça. 
 
 

 
PEL GRAU DE CRIMINOLOGIA AMB ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESTRANGERES 

 
No s’han presentat sol.licituds, les places queden vacants 
 
 

PEL GRAU DE DRET AMB  ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESPANYOLES 
 
PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i denegades 
 
1. Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim de 30 

crèdits reconeguts. 
 
Retamero Fuster, Ma Carmen 
Torres Agriela, Lucía Elvira 
 

3. Sol·licituds DENEGADES atès que no compleixen el mínim de 30 crèdits reconeguts. 
 
Castillo Jiménez, Elena 
Soto Martín, Carla 
 

SEGON: Assignar les places en oferta a: 
 

Retamero Fuster, Ma Carmen 
Torres Agriela, Lucía Elvira 

 
 
TERCER: Si el dia assignat per la matrícula, que es comunicarà oportunament a les 
persones assignades quan es tingui el calendari de matrícula tancat, aquestes no 
procedeixen a realitzar-la perdran la plaça. 
 
 

PEL GRAU DE DRET AMB ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESTRANGERES  
 
 
PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i denegades 

 
2. Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim de 30 

crèdits reconeguts. 
 
Castro Aspillaga, Saulo 



Hernandez Martínez, Victoria Eugenia 
Muntoni, Daniele 
Quintero Ramírez, Yesyca Milena 
 

3. Sol·licituds DENEGADES 
 
Cap 
 

 
SEGON: SEGON: Atès que hi ha més sol.licituds que places en oferta, s’hauria de 
procedir, tal com marca l’article 5.2 de la normativa d’Accés als estudis de grau amb un 
mínim de 30 crèdits reconeguts, a valorar la  nota d’accés a la universitat i l’expedient 
acadèmic segons les assignatures reconegudes. 
Però seguint els acords de la Comissió delegada de Docència i Estudiants que en la sessió 
2/2019 de data 28 de febrer de 2019 es demana que si no s'exhaureixen les places 
provinents de Trasllat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts d'un dels col·lectius en un 
estudi es puguin transvasar a un altre i s'acorda que els centres determinaran si 
estableixen aquest transvasament de places vacants o no entre les destinades als diferents 
col·lectius; aquest deganat, veient que les places de Ciències Polítiques i de l’Administració 
i Criminologia per estudiants procedents d’universitats estrangeres queden vacants, 
determina que dues places es transvasin a places per Dret per estudiants procedents 
d’universitats estrangeres, essent, al final, l’oferta per a aquest col·lectiu de quatre places. 
 
Assignar una de les places en oferta a: 
 

Castro Aspillaga, Saulo 
Hernandez Martínez, Victoria Eugenia 
Muntoni, Daniele 
Quintero Ramírez, Yesyca Milena 

 
 
 
TERCER: Si el dia assignat per la matrícula, que es comunicarà oportunament a les 
persones assignades quan es tingui el calendari de matrícula tancat, aquestes no 
procedeixen a realitzar-la perdran la plaça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Ruda 
Degà de la Facultat de Dret 
 
Girona 
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