RESOLUCIÓ DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA MATRICULA PER AL
PROGRAMA JOSEP TORRELLAS D’ESTUDIS UNIVERSITARIS PER A
MÉS GRANS DE 50 ANYS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL
CURS 2020/21.
Atès que el Consell de Govern en la sessió núm. 10/09 de 17 de desembre de 2009
va aprovar la normativa d’accés i matrícula per als participants en el Programa de
Formació Universitària per a Majors de 50 Anys de la Universitat de Girona, per
tal d’oferir a les persones majors de 50 anys la possibilitat d’estudiar a la
universitat cursant assignatures relacionades amb les diverses especialitats que
es fan en les diferents Facultats i Escoles de la UdG.
Atès que la finalitat última d’aquesta iniciativa és la de proporcionar als més grans
de 50 anys un espai pel coneixement, la reflexió i l’educació al llarg de la vida,
que, a diferència dels estudis reglats, no porta implícit l’objectiu de la
professionalització, i que en conseqüència, no es planteja atorgar més acreditació
que la certificació de l’activitat desenvolupada.
Atès que amb aquesta nova via d’accés, específica de la UdG i de caràcter no
reglat, la Universitat de Girona aprofundeix en la seva voluntat d’obrir-se al
conjunt de la població, en base a la voluntat de fer extensiu el dret a l’educació
(també universitària) a sectors que fins aleshores en quedaven al marge o que
poden tenir més dificultats per accedir-hi a partir de les vies d’accés que fins
aleshores hi havia establertes.
D’acord amb l’anterior, es du a terme la present convocatòria, tenint present
l’informe favorable de la Comissió de gestió del pressupost destinat als programes
i projectes de cooperació al desenvolupament, d’acord amb el que s’estableix en
l’article 76 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Universitat de Girona per
al 2019.
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. Convocar ajuts a la matrícula per al Programa Josep Torrellas d’Estudis
Universitaris per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona, mitjançant

la corresponent convocatòria pública, i aprovar les bases que hauran de regir dita
convocatòria, les quals s’adjunten a l’annex d’aquesta resolució.

Segon. Destinar-hi 2.100€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.99 i a la
subunitat de despesa 37.17.005.0004 del pressupost de 2020.
El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona

Fecha:
2020.10.06
09:32:06 +02'00'

Joaquim Salvi Mas
Girona, 5 d’octubre de 2020
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.

Bases de la convocatòria d’ajuts a la matrícula per al Programa Josep
Torrellas d’estudis universitaris per a més grans de 50 anys de la
Universitat de Girona
1. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte concedir ajuts a la matrícula per al Programa

Josep Torrellas d’estudis universitaris per a més grans de 50 anys de la
Universitat de Girona, per un import global de 2.100€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 481.99 i a la subunitat de despesa 37.17.005.0004 del pressupost
per al any 2020. Els ajuts atorgats seran gestionats per la Unitat de Compromís
Social de la Universitat de Girona.
Aquestes bases s’interpretaran adoptant com a principis fonamentals els de
publicitat, lliure concurrència, mèrit, objectivitat, solidaritat, igualtat, acció
positiva i compensació de les desigualtats.
2. Dotació pressupostària i import dels ajuts
Aquests ajuts es destinaran a sufragar part de la matrícula del Programa Josep
Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de
Girona per al curs acadèmic 2020-21.
L’import màxim de l’ajut serà de 150€ pel curs acadèmic 2020-2021.
3. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones matriculades en el Programa de
Formació Universitària per a Més Grans de 50 anys de la Universitat de Girona.
4. Requisits dels candidats
Les persones interessades en ser beneficiàries d’aquests ajuts hauran de reunir
els requisits següents a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds:
a) Estar matriculat en el Programa de més grans de 50 anys.
b) Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas
d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
c) Acreditar uns ingressos de la unitat familiar inferiors al llindar 6 de les
beques EQUITAT (AGAUR).
d) No haver-se matriculat de més de 40 crèdits en el curs acadèmic vigent.

5. Presentació de sol·licituds i documentació.
Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat de Territori i Compromís poden
presentar-se del 19 al 30 d’octubre de 2020 a la Oficina Central de Registre,
Plaça Sant Domènec, 3, Campus Barri Vell o en qualsevol dels registres auxiliars
de la Universitat de Girona dintre dels seus horaris (Instrucció 1/2017), de 13 de
desembre de 2017, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de
la Universitat de Girona, o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener).
No s’admetrà cap sol·licitud que no hagi estat registrada.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar, la documentació següent:
•

L’última declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta
convocatòria.
6. Llista provisional i definitiva de sol·licituds admeses i excloses.
En un termini màxim de 10 dies hàbils, des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, el Vicerectorat de Territori i Compromís Social farà
pública la llista provisional d’admesos a tràmit i els no admesos, al tauler de la
seu electrònica de la Universitat de Girona, amb indicació dels motius de la seva
inadmissió i de les possibles esmenes que siguin necessàries per a la admissió,
concedint a tals efectes un termini no superior a 10 dies hàbils (de conformitat
amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques), a partir de la publicació de la llista i
advertint als interessats que en cas de no esmenar la seva sol·licitud se’ls tindrà
per desistits de la mateixa.
Finalitzat aquest període, es farà pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica
de la Universitat de Girona la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.
7. Autorització per a l’obtenció de dades
La presentació de la sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la Universitat
de Girona per a obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona
sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes
públics, universitats o centres de estudis d'ensenyament superior que
correspongui en cada cas, i en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT), el cadastre o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de
resoldre satisfactòriament el procediment. En cas que hi hagi dificultats tècniques
que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents
necessaris a la persona sol·licitant.

8. Avaluació i selecció
L’òrgan de selecció de la present convocatòria serà una Comissió Avaluadora que
dictarà la corresponent proposta de resolució. Aquest acord de proposta serà
elevat al rector en el termini màxim de 5 dies hàbils. Aquesta comissió estarà
formada per:
1. Vicerectora de Territori i Compromís Social que actua com a president de
la mateixa.
2. El cap de Gestió Acadèmica o persona amb qui delegui
3. La cap de la Unitat de Compromís Social, que actuarà com a secretària.
Correspon a la Comissió Avaluadora interpretar les bases, així com decidir i
resoldre aquelles qüestions no previstes en aquestes.
10. Resolució
El rector de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria en el termini
màxim de 10 dies hàbils des de la proposta de resolució de la Comissió Avaluador.
La resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat
de Girona.
11. Règim de notificació, publicació i protecció de dades de caràcter
personal
D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells
actes que es dictin en aquesta convocatòria seran notificats a les persones
interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Universitat de Girona. Tanmateix, a efectes merament informatius, la Unitat de
Compromís Social podrà comunicar per correu electrònic la resolució a les
persones interessades, així com qualsevol altre acte que consideri oportú.
D’acord amb l’art. 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, les dades del sol·licitant tenen la
finalitat d’organització i gestió de la convocatòria d’ajuts d’emergència a
estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2019, el responsable del
tractament és la Universitat de Girona, la legitimació és per consentiment de la
persona interessada, excepte en els casos previstos legalment. Les dades no es
comunicaran a altres persones. Les persones interessades tenen el dret d’accés,
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a la Unitat de Compromís Social Universitat de Girona.
12. Règim d’impugnacions
Contra els actes de tràmit que recaiguin no es podrà interposar cap recurs, de
conformitat amb el què estableix l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Contra la
resolució d’adjudicació d’ajuts es podrà interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el rector en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació, d’acord amb 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 un recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos 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.
13. Obligacions del beneficiari/a de l’ajut
A més de les obligacions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i al RD 1721/2007 de 21 de desembre pel qual es estableix el
règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, els alumnes que resultin
beneficiaris de l’ajut hauran de complir amb les obligacions següents:
a) L’obligació de destinar l’ajut a la finalitat per la qual s’ha concedit.
b) Comunicar la renúncia, en el seu cas, mitjançant escrit adreçat al
Vicerector de Política Internacional, en cas d’abandonament dels estudis.
La renúncia produirà els mateixos efectes que la revocació.
14. Incompatibilitats de l’ajut
El gaudi d’aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut per a la mateixa
finalitat.
15. Acceptació de l’ajut
L’acceptació de l’ajut comporta la conformitat en el compliment de les obligacions
de les bases d’aquesta convocatòria. L’endemà de la publicació de la resolució del
rector s’obrirà el període d’acceptació de l’ajut per un termini de 10 dies hàbils.
16. Incompliments i revocació de l’ajut
L’incompliment total o parcial de les obligacions o dels requisits establerts en les
bases d’aquesta convocatòria, així com les condicions, si és el cas, que figurin en
la resolució de concessió, o per ocultació o falsejament de dades, donarà lloc a la
pèrdua del dret al cobrament de l’ajut i a l’obligació de reintegrar els imports
rebuts, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient.

