
 
 
Atès que la normativa de la Universitat de Girona preveu un termini per poder demanar 
canvi d'estudis entre estudis de la Facultat que comparteixin a primer curs un mínim de 
30 crèdits. 
Atès que la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials va establir concedir, per 
al curs 2020-2021, tres places a cada un dels seus estudis (Economia, Administració i 
Direcció d'Empreses i Comptabilitat i Finances) i vistes les sol·licituds presentades. 
 
He resolt: 
 
GRAU EN ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ D'EMPRESES 
 

PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i 
denegades 
 
1. Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim 
d'assignatures de primer comunes aprovades: 

YASHMEEN, YASHMEEN 
BANÚS PEDRÓ, BINIAM 
FAJA, MARC 
SERRA FERRAN, ARNAU 
DÍAZ CABANAS, FERRAN 
GARCÍA MARIANO, ANDREA 
EL BAJIA AFIRI, CHAMA 
CANCHINGRE PARRAGA, YERED 
MORENO GIRÓ, MARC 
RAMISA I NOVOA, JANA 
BANOMAR AUSSAR,MOHAMED 
BOUZALMATA EL , BADR 
ABBOUD SAHLI, ADAM 
 

 
2. Sol·licituds DENEGADES atès que no compleix tots els requisits i no té totes les 
assignatures comunes de primer aprovades: 
 

ALVARADO CARANGUI, CRISTINA TATIANA 
 

3. Atès que hi ha més sol·licituds que places en oferta, es procedeix, tal com marca l'article 
4 de la normativa de Canvi d'Estudis entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim 
de 30 crèdits reconeguts a valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic per assignar les 
tres places d'oferta. 
 
 
 



SEGON: Assignar les tres places en oferta a:  
 
YASHMEEN, YASHMEEN  
BANÚS PEDRÓ, BINIAM  
FAJA, MARC  

 
 
TERCER: Deixar en llista d'espera i per l’ordre que indiquem a continuación a: 
SERRA FERRAN, ARNAU 
DÍAZ CABANAS, FERRAN 
GARCÍA MARIANO, ANDREA 
EL BAJIA AFIRI, CHAMA 
CANCHINGRE PARRAGA, YERED 
MORENO GIRÓ, MARC 
RAMISA I NOVOA, JANA 
BANOMAR AUSSAR,MOHAMED 
BOUZALMATA EL , BADR 
ABBOUD SAHLI, ADAM 
 

 
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. 
 
 
GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES 
 
Les places queden desertes al no haver-hi sol·licituds presentades. 
 
 
GRAU EN ECONOMIA 
 
PRIMER: Confeccionar la relació de sol·licituds acceptades i 
denegades 
 
Sol·licituds ACCEPTADES atès que compleixen tots els requeriments i el mínim 
d'assignatures de primer comunes aprovades: 

MAROUAN BELMOFADEL, CHAFIK 

 
SEGON: Assignar la plaça a: 
 
MAROUAN BELMOFADEL, CHAFIK 

 
 
 
Anna Garriga  
Degana  
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
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