LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS D’EMERGÈNCIA A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 2019 – SEGON
TERMINI

Admesos a tràmit:
Ajuts totals o parcials de matrícula

X8083413V
41569985S

No admesos a tràmit:

Motiu
No compleix els requisits de les bases de la
convocatòria (5c) que diu “les persones que hagin
estat beneficiàries d’aquest ajut no podran tornar a
optar-hi en convocatòries posteriors, a excepció que
la Comissió Avaluadora entengui que s’ha produït una
nova situació d’emergència”
Manca documentació: Si escau, carta explicativa de
45932961Y

la nova situació sobrevinguda i documentació que
l’acrediti.
Cal especificar a la sol·licitud quin és l’ajut que
sol·licita, atès que s’han marcat els dos ajuts i segons
el punt 4 de les bases de la convocatòria una mateixa
persona podrà ser beneficiària d’una única modalitat
d’ajut, és a dir, s’ha de triar entre ajut a matrícula o
ajut per desplaçament a cada convocatòria.
Manca

45544288X

documentació:

Carta

explicativa

de

la

sobrevinguda i documentació que l’acrediti.
Declaració de la renda o certificat de no declarant.
No compleix els requisits segons el punt 3 i 5a de les
bases de la convocatòria sobre els beneficiaris i

46259435H

requisits dels candidats que diu:
“Podran sol·licitar aquests ajuts els estudiants de

centres

propis

de

la

UdG

matriculats

en

un

ensenyament oficial de Grau o Màster” i “Les
persones interessades en ser beneficiàries d’aquests
ajuts hauran de reunir els requisits següents a la data
de finalització de presentació de sol·licituds: Cursar
estudis oficials de Grau o Màster a un centre propi de
la UdG...”
No compleix els requisits de les bases de la
convocatòria que diu “les persones que hagin estat
beneficiàries d’aquest ajut no podran tornar a optar-hi
en convocatòries posteriors, a excepció que la
X3497727W

Comissió Avaluadora entengui que s’ha produït una
nova situació d’emergència”.
Manca documentació: Si escau, carta explicativa de
la nova situació sobrevinguda i documentació que
l’acrediti.

A partir de la data de publicació d’aquesta llista provisional s’estableix un termini de 10 dies hàbils perquè les
persones interessades puguin presentar la documentació requerida o formular les al·legacions que es considerin
oportunes, advertint als interessats que, en cas de no esmenar la seva sol·licitud, se’ls tindrà per desistits
d’aquesta convocatòria.

Girona, 10 de Juny de 2019

