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Re:1istre de sortida

Benvolguda,
En resposta a la vostra sol-licitud de data 26 de marc; de 2019, em plau informar que:
La resolució del rector de la Universitat de Girona, de data 8 de setembre de 2017, per
la qual es concreta la destinació de determinats romanents de l'exercici de 2016, puja a
un total de 7.785.000€ amb carrec a diferents unitats de despesa i amb destinació a
diferents programes.
Cada programa va tenir un tractament diferent. D'aquests programes alguns van
desenvolupar-se en convocatories públiques, d'altres es van executar directament perque
es tractava d'una necessitat concreta i d'altres no es van executar total o parcialment.
Sol-liciteu:
1. Una relació detallada de les actuacions i imports en relació a:
Unitat 01.01.036 Programa perla creació del'associació de PAS 20.000€

1. En aquesta resolució no consta cap programa amb una subvenció nominativa
directa a favor de ningú: ni persona física nijurídica. Únicament es contempla un
programa per a la creació de l'associació/ agrupació PAS UdG.
2. Legalment, per tal de concedir una subvenció nominativa directa a favor d'algú,
s'ha de concretar exactament el beneficiari, i només es pot donar quan es
reuneixen determinades condicions, d'acord amb l'art. 67 del real decreto
887/2006, de 21 dejulio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
3.

A partir del 8 de setembre de 2017, que es la data de la resolució a la que us
referiu, no ens consta la creació de cap associació/agrupació PAS UdG.
Únicament tenim coneixement d'una associació anomenada VENS constitu'ida el
30 de maig de 2017, i inscrita el 30 de juny del mateix any en el registre
d'associacions de la Generalitat, per la qual cosa no es pot referir a aquesta
associació ates queja estava creada a la data de la resolució.

