
 

 
 

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA EN ESTUDIS DE GRAU 
 
 

 
DNI o passaport 
      

Cognoms 
      

Nom 
      

Població 
      

Número UdG 
      

Estudi en curs 
Estudi 
      
Escola Politècnica Superior 
      

 
 
EXPOSO: 

Que he esgotat el nombre de convocatòries de qualificació establertes en les Normes de 
permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de Girona de les 
següents assignatures: 

 
Codi Assignatura 
            
            
            
            
            

. 
 
 
 
SOL·LICITO: 
La concessió de la convocatòria de gràcia de les assignatures anteriorment esmentades. 
 
Lloc i data: 
      

Signatura de la persona sol·licitant: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR  
 



RESOLUCIÓ A LA SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA  

DE: ________________________ Número de registre: ___________ 

 
Fonaments de dret: 

D’acord amb l’article 3.2 de les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials 
de grau a la Universitat de Girona (aprovades pel Consell Social de la UdG, en la sessió CU 
1/09, d'1 de juny de 2009): “Els estudiants disposen de tres convocatòries de qualificació 
per superar cada assignatura o mòdul. En cas que l’estudiant no superi l’assignatura o 
mòdul en la tercera convocatòria podrà sol·licitar una quarta i darrera convocatòria de 
gràcia”. 

Atès que l’article 3.2 de les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de 
grau a la Universitat de Girona atribueix al rector la competència per resoldre els expedients 
sobre concessió de la convocatòria de gràcia. 

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 de Girona 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 (BOE núm. 316 i DOGC 
núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) 

 

RESOLC:  

Primer:  concedir     denegar  la convocatòria de gràcia, que serà l’última, en les 
assignatures sol·licitades per la persona interessada. 

Motivació de la denegació: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Segon: Notificar aquesta resolució a les persones interessades, d'acord amb el que 
estableixen l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Lloc i data: Girona,  
El rector 
Per delegació de competència: la directora de l’Escola 
Politècnica Superior (resolució del rector de 4 de juliol de 
2017, DOGC núm.7423, de 31 de juliol de 2017) 

 

 

Ma Àngels Pèlach Serra 

 
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 notificació, 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 
notificació, 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. 


