
 
 

Resolució del rector, per la qual s’aproven canvis a la publicació “Resolució 
del rector d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a 
estudiants de la universitat de Girona per l’any 2022’ de data 21 de gener de 
2022. 

 
Atès que la Universitat de Girona proclama a l’article 3 dels seus Estatuts que “s'inspira 
en els principis bàsics de llibertat, justícia, solidaritat i cultura de la pau” i que es 
compromet “en la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, religió 
o qualsevol altre caràcter distintiu de les persones i els col·lectius”. Per això, i en el marc 
de les seves possibilitats pressupostàries, aquests ajuts pretenen minimitzar les 
conseqüències acadèmiques negatives d’aquells estudiants que es trobin en una situació 
de greus dificultats econòmiques i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes 
justificades, així com a estudiants amb la condició de refugiats. 
 
Atès que en el tercer termini dels ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de 
Girona per a l’any 2022, es destinen únicament a desplaçaments dins de la mateixa 
comunitat autònoma fins a la Universitat de Girona, i que hi ha una previsió de 
sol·licituds per ajuts a matrícula donades les circumstàncies anteriorment descrites. 
 
Per tot això, 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 i es disposa la publicació del seu 
text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i pel Reial Decret 401/2021, de 14 
de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC 
núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 

  
RESOLC:  
 
Primer. Incorporar ajuts per matrícula en el tercer termini de les bases de la convocatòria 
d’ajuts d’emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2022. 

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. 

Vicerectora de Territori i Compromís Social, 

 

 

Silvia Llach Carles, 

per delegació, Resolució de 22 de desembre de 2021, eBOU-2422 

 
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; o bé interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà 
de la seva publicació, 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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