Resolució del rector de 10 de setembre de 2020, per la qual es renoven per
al curs 2020-21 els ajuts “Beca Salari” de la Universitat de Girona als
estudiants ja becats amb aquest ajut el curs 2019-20

Atès que la Comissió delegada de Docència i Estudiants, en la sessió 4/2020, de 17 de
juny, va aprovar la convocatòria dels ajuts “Beca Salari” per a estudiants de grau per al
curs 2020-21 i les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
Atès que a la base 6 d’aquesta convocatòria hi consta que els estudiants beneficiaris d’un
ajut “beca salari” el curs 2019-20 que compleixin els requisits establerts en les bases de
la convocatòria no caldrà que presentin la sol·licitud i que només caldrà presentar el
resguard de la sol·licitud de l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la
matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics
i la beca Equitat durant el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per al
curs 2020-21.
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:
1.- Renovar l’ajut “beca salari” per al curs 2020-21 a les persones beneficiaries d’aquest
ajut el curs 2019-20, que són les que consten a la relació següent:
DNI
41747093T
41630474Z
41703209T
39954584L
42380462H
X4092182E
26965913T
41576274W
X5555632M
Y2186693M
41671725A
41534901Y
Y2186746N
41701587B
41601971P

2.- Renovar de forma excepcional per al curs 2020-21 l’ajut “beca salari” per al curs
2020-21 a la persona beneficiaria de l’ajut el curs 2019-20 sempre que es matriculi a tots
els crèdits exigits per la convocatòria (curs complet o crèdits equivalents a un curs
complet). Condicionar la seva continuïtat al programa d’ajuts “Beca Salari” pel curs
2021-2022 a la superació de tots els crèdits matriculats aquest curs 2020-2021
DNI
41589261V
3.- Aquestes persones hauran de presentar el resguard de la sol·licitud de l’acreditació de
caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament
previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la beca Equitat durant el termini de
presentació de sol·licituds de la convocatòria per al curs 2020-21. En el cas que
posteriorment es comprovi que no compleixen tots els requisits establerts a les bases de
la convocatòria, es revocarà l’ajut, atenent al que s’estableix a la base 17.
3.- Aquests ajuts es faran efectius amb càrrec a la unitat de despesa 01.01.040, aplicació
481.04 del pressupost de l’any 2020.
4.- Publicar aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat
de Girona.

Girona, 10 de setembre de 2020

El rector

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona
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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.

