RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, DE RENÚNCIA,
DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS “UNIVERSITAT DE GIRONA / BANC DE
SANTANDER / CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA” PER ALS
ESTUDIS DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 201920. MODALITAT TITULATS PEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL

Atesa la resolució del rector de 30 de maig de 2019, per la qual s’aproven les bases i es
convoquen els 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 20192020. Modalitat titulats pel sistema universitari espanyol.
Atès l’acord de la Comissió Avaluadora de data 15 d’octubre de 2019, en la qual es proposen la
relació de beneficiaris, la dels integrants de la llista d’espera i la de les sol·licitants exclosos,
resultants de l’aplicació dels criteris d’avaluació, selecció i adjudicació, i d’acord amb el
número d’ajuts a concedir.
Atesa la resolució del rector de 13 de novembre de 2019, de renúncia i reassignació d’ajuts, per
la qual s’informa que s’exhaureix la llista d’espera.
Atès que s’han produït renúncies als ajuts atorgats, d’acord amb les bases de la convocatòria.
A la vista dels arguments fins aquí adduïts, i 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 1065/2017, de 22 de desembre de 2017, de nomenament del rector de la
Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017)
RESOLC
Primer. Acceptar la renúncia de les persones beneficiàries següents (15), per incompatibilitat
amb un altre ajut per a la mateixa finalitat.
Cognoms

Nom

Programa de màster

Choukairi Afailal

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Cordón Serrano

Najoua
Desiré del
Carmen

Esteba Mármol

Judit

Patrimoni

Franco Seguí

Joan
Maria del
Mar

Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Giró Candanedo

Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües

Biotecnologia Alimentària
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Iglesias Reguant

Alejandro

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

López Llauradó

Aleix

Mecànica de Materials i Estructures

Macau Ramos

Anna

Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües

Marín Oliveros

Judít

Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües

Marsal Giménez

Anais

Biotecnologia Alimentària

Mias i Milan

Cristina

Direcció i Planificació de Turisme

Montes Aristizábal

Jairo

Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Rodríguez Vinagre

Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Romero Moreno

Ana
Miguel
Ángel

Trauschke Amigó

Saskia

Biotecnologia Alimentària

Mecànica de Materials i Estructures

Segon. 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.

El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona

Fecha:
2020.02.17
09:32:50 +01'00'

Joaquim Salvi Mas
Girona, 17 de febrer de 2020

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.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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