
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE 21 DE JUNY DE 2021, PER LA QUAL 
S’AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA  PER 
DOTAR DUES PLACES DEL PROJECTE “PIS AMIC” EN 
COL·LABORACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA RESA 
MONTILIVI I LA FUNDACIÓ ASTRID 21, PEL CURS 2021/2022 
 
 
 
I. ANTECEDENTS DE FET 
 
Que en data 20 de maig de 2021 es varen fer públiques les bases de la 
convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar 
dues places del projecte “Pis Amic” en col·laboració amb la Residència 
Universitària RESA Montilivi i la Fundació Astrid-21, pel curs 2021-2022. 
 
Atesa la transcendència que té l’execució del projecte solidari objecte de les 
bases de la convocatòria, en ares a col·laborar amb la preparació de persones 
amb discapacitat intel·lectual per emprendre una vida autònoma, mitjançant 
períodes de convivència amb estudiants. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix la base 11 de la convocatòria, correspon al 
tribunal resoldre els dubtes que es puguin generar en la interpretació o 
l’aplicació d’aquestes bases i el seu desenvolupament. 
 
Que vist que en el termini previst a la convocatòria no s’han presentat les 
sol·licituds suficients per cobrir les dues places, el tribunal de selecció i 
valoració, proposa ampliar el termini i obrir un nou període de presentació de 
sol·licituds. 
 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Vistos els antecedents, es considera que concorren raons suficients 
com per acceptar la proposta del tribunal d’ampliar el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
SEGON.- En conseqüència, 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 1065/2017, de 22 de desembre, de 
nomenament del rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 
7525, de 29 de desembre de 2017).; 
 
 



 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 
d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar dues places del 
projecte “Pis Amic” en col·laboració amb la Residència RESA Montilivi i la 
Fundació Astrid 21, pel curs 2020/2021. 
Les sol•licituds es podran presentar fins les 13:00 h del 7 de juliol de 
2021, presencialment a l’Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona 
o per registre electrònic (https://seu.udg.edu/seuelectronica/registre-
electronic).  
 
SEGON.- L’adjudicació dels ajuts es farà pública mitjançant una resolució del 
rector de la Universitat de Girona que serà publicada al tauler d’anuncis de la 
seu electrònica i a la web de la Universitat de Girona (apartat: Unitat de 
Compromís Social -> UdG Inclusió) 
 
 
El rector,  
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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