
Universitat de Girona 

Resolució de la rectora de IS de juny de 20 I O per la qual es delega la competència 
d'autorització per a la modificació de les actes de qualificació tancades en els 
degans o deganes i directors o directores de centres docents propis de la UdG 

Atesa la proposta del vicerector de Política Acadèmica per agilitar i millorar els processos de 
correcció d'errors en les actes de qualificació d'estudiants 

Atès que les normes sobre l'avaluació i qualificació d'estudiants són objecte de revisió per a 
l'adequació als nous estudis de grau i que de la seva aprovació, previsiblement, se'n derivarà la 
necessitat d'ajustar els procediments d'accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de 
les actes de qualificacions acadèmiques que estableix la Instrucció del secretari general 5/2005, 
de 29 de novembre de 2005. 

Atès que aquesta instrucció, en el seu capítol 111, De/s procediments de modificació en les actes de 
qualificació tancades, determina un sistema d'autoritzacions en funció del període temporal en 
què calgui modificar una acta tancada. 

Atès que aquest sistema d'autoritzacions retarda la solució definitiva del problema amb l'únic 
benefici de la identificació dels canvis efectuats en documents consolidats. 

Atès que aquest objectiu no es veu perjudicat sinó que es millora si el coneixement d'aquests 
canvis s'apunta a convocatòries i no a cada una de les actes de qualificació 

Vistos els arguments fins aquí adduïts i en virtut de les competències que m'atribueixen el 
Decret 270/2005, de 13 de desembre (DOGC núm. 4530, de IS de desembre de 2005), de 
nomenament de la rectora de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que estableixen 
els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 
26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003). 

RESOLC: 

Primer.- Delegar la competència d'autorització per a la modificació de les actes de qualificació 
tancades que la instrucció del secretari general 512005, de 29 de novembre de 2005 atribueix al 
vicerector o vicerectora competent i al rector o rectora en els degans o deganes i directors o 
directores de centres docents propis de la Universitat de Girona. 
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Segon.- Puntualitzar que aquesta delegació de competències permetrà la correcció d'errors en 
les actes de qualificació de convocatòries i cursos anteriors a la data d'entada en vigor. 

La rectora, 

li de Ciurana 

Girona, IS de juny de 20 I O 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva immediata execució, les 

persones interessades podran interpolar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats d'allò Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, tal 

i com disposen els art. 8.3, 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que consideren convenient per la 

defensa dels seus interessos 
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