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RESOLUCIÓ DE 28 DE ABRIL DE 2022, PER LA QUAL ES RESOL EL PAGAMENT 
DE 1.895,54 EUROS, SEGONS EL REPARTIMENT QUE ES DETALLA A LA LLISTA 
ADJUNTA, PER TAL DE COBRIR EL PAGAMENT D’AJUTS PER A LA MOBILITAT 
D’ESTUDIANTS EN EL MARC DEL PROGRAMA DRAC 2021-22 
 
 
Per resolució rectoral de 30 de setembre de 2020 es van atorgar els ajuts del Programa DRAC 
per al tercer període de resolució anual, en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 de 
la Comissió Permanent de l’Institut Joan Lluís Vives. 
 
Atès que s’ha seguit la tramitació corresponent per l’òrgan competent, i atès que han estat 
aplicats degudament els criteris de selecció i de concessió establerts a les bases reguladores de la 
convocatòria.  
 
En virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, del Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017), de nomenament del rector de la 
Universitat de Girona i en virtut de les competències que li 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). 

 

RESOLC: 

Primer. Atorgar el pagament d’un ajut per l’import de 1.895,54 € (mil vuit-cents noranta cinc 
euros amb cinquanta-quatre cèntims ) a les persones relacionades a la llista adjunta en concepte 
d’ajut DRAC convocatòria gener 2021.  

Segon. La subvenció es realitzarà amb càrrec al crèdit pressupostari 481.00 i unitat de despesa 
11.14.023. 

Tercer. La Universitat es reserva el dret de demanar als beneficiaris tots els documents que 
consideri necessaris per a comprovar l’aplicació de la subvenció. 
 
 
 
 
 
La Vicerectora d’Estudiantat, Mobilitat i Ocupació de la Universitat de Girona, 
 
 
 
Dra. Sara Pagans Lista 
(per resolució rectoral de delegació de signatura de data 22 de desembre de 2021) 
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AJUTS DRAC 2021-2022 

 
    
 

DNI Cognoms i nom Total ajut 

 
***5146** Alba Font Bosch 182,81 

 ***7820** Montserrat Montané Garcia 238,10 
 ***0010** Nora Serrat Parra 182,81 
 ***5581** Esteve Puignau Fernandez 182,81 
 ***4273** Oscar Lopez Jordan 238,10 
 ***8549** Míriam Gonzalez Hernandez 238,10 
  ***4834** Marta Arxé Danés 225,00 
 ***5611** Jaume Manel Cortiñas Costa 182,81 
 ***3419** Anna Auladell Martori 225,00 

 
TOTAL   1.895,54 € 

     
 
 
La Vicerectora d’Estudiantat, Mobilitat i Ocupació de la Universitat de Girona, 
 
 
 
 
 
Dra. Sara Pagans Lista 
(per resolució rectoral de delegació de signatura de data 22 de desembre de 2021) 
 
 
 
 
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 publicació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 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 publicació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de 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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