Resolució d’1 de juliol de 2019 d'adjudicació dels Ajuts Econòmics per al
Foment de la Participació dels Estudiants, any 2019 (1r termini)

Atès que per acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern
núm. 3/2019, de 18 de març, es va aprovar la convocatòria d’Ajuts Econòmics per al Foment
de la Participació dels Estudiants, per a l’any 2019, del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció
Laboral de la Universitat de Girona, i es varen aprovar les bases reguladores d'aquesta
convocatòria.
Reunida la Comissió Avaluadora prevista en aquesta convocatòria en data 25 de juny de 2019
i d’acord amb la seva proposta i valoracions, que figuren a l’annex I d’aquesta resolució.
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 Reial Decret 1065/2017, de 22 de
desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29
de desembre de 2017).

RESOLC:
Primer. Concedir els ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants que
es detallen a continuació:
Cognoms i nom

Import màxim
concedit

Martín Barrera, Juan Felipe

350,00€

Segon. Denegar els ajuts econòmics per al Foment de la Participació dels Estudiants que es
detallen a continuació:
Cognoms i nom

Motiu

Carol Andreu, Júlia
L’activitat presentada no s'adequa al que s’estableix a les bases de
(en representació d’un
la convocatòria: Base 1.- Objecte de la convocatòria
col·lectiu de 18 persones)

Tercer. Aquests ajuts econòmics es faran efectius amb càrrec a la aplicació pressupostària
481.99 unitat de despesa 02.60.008 del pressupost de 2019 de l’Àmbit d’Estudiants per un
import màxim de 7.000,00€.
Quart. Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Universitat de Girona.

Girona, 1 de juliol de 2019
El Rector,
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Joaquim Salvi i Mas

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 del 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 2 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.

Annex I
Valoracions dels membres de la Comissió Avaluadora, amb una distribució aleatòria de les
taules de puntuació de cada membre:
Membre A

Sol·licitant

Import
sol·licitat

Adequació de la
sol·licitud a l'objecte
de la convocatòria
(0-5 punts)

Foment de la formació
integral de l'estudiant
(0-3 punts)

Rellevància social o
acadèmica de
l'esdeveniment
(0-2 punts)

Valoració
final

Carol Andreu, Júlia (en representació
d'un col·lectiu de 18 persones)

3.063,60 €

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00 €

5,00

3,00

2,00

10,00

Martín Barrera, Juan Felipe

0,00

Total sol·licitat 3.413,60 €
Membre B

Sol·licitant

Import
sol·licitat

Adequació de la
sol·licitud a l'objecte
de la convocatòria
(0-5 punts)

Foment de la formació
integral de l'estudiant
(0-3 punts)

Rellevància social o
acadèmica de
l'esdeveniment
(0-2 punts)

Valoració
final

Carol Andreu, Júlia (en representació
d'un col·lectiu de 18 persones)

3.063,60 €

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00 €

5,00

3,00

2,00

10,00

Martín Barrera, Juan Felipe

0,00

Total sol·licitat 3.413,60 €
Membre C

Sol·licitant

Import
sol·licitat

Adequació de la
sol·licitud a l'objecte
de la convocatòria
(0-5 punts)

Foment de la formació
integral de l'estudiant
(0-3 punts)

Rellevància social o
acadèmica de
l'esdeveniment
(0-2 punts)

Valoració
final

Carol Andreu, Júlia (en representació
d'un col·lectiu de 18 persones)

3.063,60 €

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00 €

5,00

3,00

2,00

10,00

Martín Barrera, Juan Felipe

Total sol·licitat 3.413,60 €

0,00

