
 
 
Resolució del rector per la qual s’aprova tràmit extraordinari per la presentació 
de sol·licituds per a l’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits 
reconeguts 

Vista la normativa Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/10, de 3 de juny de 2010 

(eBOU-6 ), i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010 

(eBOU-24 ); núm. 10/11, de 22 de desembre de 2011 (eBOU-291 ); núm. 4/2014, de 29 de maig de 

2014 (eBOU-647 ), i núm. 3/2017, de 4 d'abril de 2017 (eBOU-983 ).  

Vist que el Consell de Govern en la sessió 2/20 de 12 de març de 2020, va aprovar l’oferta de places 

que s’ofereixen per al curs 2020-21. 

Vistos els procediments i els terminis que recull la normativa indicada  

Vistes les resolucions dictades pel rector de la UdG de 14/03/2020 i 31/03/2020 per les quals es 

resolen mesures davant la situació de crisi sanitària a causa del COVID-19,  

I, 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 (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017). 

 

RESOLC: 

Primer.- Establir un nou període de presentació de sol·licituds que serà de l’1 al 15 de maig i 

modificar la data d’adjudicació de places que serà com a màxim el dia 15 de juny de 2020. 

Segon.- Aprovar un tràmit extraordinari per la presentació de sol·licituds per a l’accés als estudis de 

grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, que permeti als interessats presentar les sol·licituds de 

forma telemàtica i eviti desplaçaments.  

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de 

Girona.  

Quart.- Fer extensiu als Centres Docents aquesta resolució per tal que ho difonguin mitjançant els 

canals que tinguin establerts.   

El rector 

 

 

 

Joaquim Salvi i 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. 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/6
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/24
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/291
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/647
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/983
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