RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA DE LA
CONVOCATÒRIA D’UN AJUT “UNIVERSITAT DE GIRONA / AJUNTAMENT DE
FIGUERES” PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER EN CANVI AMBIENTAL: ANÀLISI I
GESTIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL CURS 2019-2020.
Atesa la resolució del rector de 15 de novembre de 2019, per la qual s’aproven i les bases i es
convoca l’ajut “Universitat de Girona / Ajuntament de Figueres” per als estudis de màster en
Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió de la Universitat de Girona per al curs 2019-2020.
Atès l’acord de la Comissió Avaluadora de data 17 de desembre de 2019, en el qual es proposa
per a resolució la concessió de l’ajut que resulta de l’aplicació dels criteris d’avaluació, selecció
i adjudicació establerts a les bases citades.
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. Adjudicar l’ajut per a la matrícula en estudis de màster a la persona sol·licitant
següent

Cognoms
1 Martell Macià

Nom

Puntuació ponderada
total

Joan

6,552

Segon. Informar que no hi ha sol·licituds en llista d’espera.
Tercer. Que l’ajut, que abasta l’import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la
matrícula de 60 crèdits, amb un límit de 3.000,- € es liquidi amb càrrec a la unitat de despesa
serà 11.12.019, aplicació pressupostària 481.99 del pressupost 2019 de la UdG i contra la
reserva de crèdit 2019/45235/1.
Quart. 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.
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El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona

Fecha:
2019.12.19
09:02:24 +01'00'

Joaquim Salvi Mas
Girona, 18 de desembre de 2019

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