
   
 

 
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 Ciències Econòmiques i Empresarials va establir, pel curs 2022-
2023, concedir tres places a cada un dels seus estudis (Economia, Administració i Direcció 
d’Empreses i Comptabilitat i Finances) per estudis del sistema universitari espanyol i tres 
per sistemes universitaris estrangers i vistes les sol·licituds presentades,  
 
 
He resolt: 
 

PEL GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 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. 
 

Falgueras Cullell, Guillem 
Rubio Núñez, Daniel 
Solé Salat, Nil 
Aferfache El Fayda, Abdnour 
Pradeda Llibre,Marc 
 

 
2. Sol·licituds DENEGADES atès que no compleix amb el mínim de 30 crèdits reconeguts. 

 
Fernández Fernandez, Bruno 

 
 
SEGON: Atès que hi ha més sol.licituds que places en oferta, es procedeix, 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. 
 

 

Nom 

Valoració 
nota 
accés 

Valoració 
expedient 
acadèmic Total  

Falgueras Cullell, Guillem 3,75 3,51 7,26 
Rubio Nuñez, Daniel 3,21 3,68 6,89 
Solé Salta, Nil 3,30 3,05 6,35 
Aferfache El Fayda, Abdnour 3,13 3,03 6,16 
Pradeda Llibre,Marc 2,92 2,88 5,80 
 
 
La valoració de la nota d’accés s’ha tingut en compte la nota màxima possible (de les 
fases generals) per accedir als estudis segons la via d’entrada manifestada per la 



persona sol·licitant i s’ha ponderat la nota personal amb aquesta per obtenir un valor 
entre 0 i 5. 
 
La valoració de l’expedient s’han ponderat les assignatures reconegudes pel nombre 
de crèdits de cadascuna i la nota mitja obtinguda sobre 10, s’ha dividit per dos per 
obtenir un valor entre 0 i 5. 

 
 
TERCER: 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 dues places d’Administració i Direcció d’Empreses 
per a estudiants procedents d’universitats estrangeres queden vacants, determina que es 
transvasin a places per a Administració i Direcció d’Empreses per a estudiants procedents 
d’universitats nacionals, essent, al final, l’oferta per a aquest col·lectiu de cinc places. 
 
Assignar les places en oferta, a la vista de les valoracions,  
 
Falgueras Cullell, Guillem 
Rubio Núñez, Daniel 
Solé Salat, Nil 
Aferfache El Fayda, Abdnour 
Pradeda Llibre,Marc 
 
 
QUART: Si el dia assignat per a 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 que serà atorgada a la primera persona de la 
llista d’espera, i així successivament. 
 
 

PEL GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES AMB ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA 
D’UNIVERSITATS ESTRANGERES 

 
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. 
2.  

La Cotera Jimenez, Maria Fernanda 
 

3. Sol·licituds DENEGADES atès que no ha enviat tota la documentació requerida i no es 
pot fer l’estudi corresponent de convalidacions. 
 
Cap 

 
SEGON: Assignar una de les places en oferta a: 
 
La Cotera Jimenez, Maria Fernanda 
 
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 COMPTABILITAT I FINANCES AMB  ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA 
D’UNIVERSITATS ESPANYOLES 

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

PEL GRAU DE COMPTABILITAT I FINANCES AMB  ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA 
D’UNIVERSITATS ESTRANGERES 

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

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

crèdits reconeguts. 
 
Claudia Rodríguez Güell 
 

4. Sol·licituds DENEGADES atès que no acompleix el mínim de 30 crèdits reconeguts. 
 
Zapata Pincay, Lourdes Elizabeth 
Viñas Pérez, Jonay 
 

SEGON: Assignar una de les places en oferta a: 
 

Claudia Rodríguez Güell 
 
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 D’ECONOMIA AMB  ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESTRANGERES 
 
No s’han presentat sol.licituds, les places queden vacants 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Garriga  
Degana  
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
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