
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/2053/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica el termini de presentació de sol·licituds,
en el marc de la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la
Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2019-2020 (APA) (ref. BDNS 515626).

Per Resolució EMC/1554/2020, de 26 de juny, s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants
universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).

Per Resolució EMC/1745/2020, de 10 de juliol (DOGC núm. 8182, de 21.7.2020), s'obre la convocatòria d'ajuts
per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic
2019-2020 (APA) (ref. BDNS 515626).

L'article 4.1 de la Resolució EMC/1745/2020, de 10 de juliol, estableix que el termini de presentació de les
sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i finalitza a les
14.00:00 h, hora local de Barcelona, del darrer dia del termini.

En conseqüència, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 d'agost de 2020 a les 14:00:00 h,
hora local.

Tenint en compte que durant el mes d'agost la gran majoria d'universitats no es troben al 100 % de la seva
capacitat operativa, és convenient modificar aquest termini per facilitar els tràmits que han de fer les persones
sol·licitants.

Atès que les circumstàncies així ho aconsellen, i que amb aquesta modificació no es perjudiquen drets ni
interessos de terceres persones, tot al contrari, es garanteix que puguin realitzar les gestions i tràmits
corresponents amb totes les garanties.

Atès que l'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de
beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o la presidenta de
la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris en data 5 de desembre de 2002;

 

Resolc:

 

Modificar l'article 4.1 de la Resolució EMC/1745/2020, de 10 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts
per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic
2019-2020 (APA) en els termes següents:

“Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria
al DOGC i fins a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona, del dia 15 de setembre de 2020.

[...]”.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el/la president/a de la CEAU, en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Barcelona, 30 de juliol de 2020

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós

Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

(20.224.016)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCION EMC/2053/2020, de 30 de junhsèga, a on se modifique eth termini de presentacion de
sollicitacions, en encastre dera convocacion d’ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth
Naut Pirenèu, era Val d’Aran e Solsonés entath cors academic 2019-2020 (APA) (ref. BDNS 515626).

Per mejan dera Resolucion EMC/1554/2020, de 26 de junh, s'apròven es bases reguladores d'ajudes entà
estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e Solsonés (APA).

Per mejan dera Resolucion EMC/1745/2020, de 10 de junhsèga (DOGC num. 8182, de 21.7.2020), se daurís
era convocacion d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e
Solsonés entath cors academic 2019-2020 (APA) (ref. BDNS 515626).

Er article 4.1 dera Resolucion EMC/1745/2020, de 10 de junhsèga, establís qu'eth termini de presentacion des
sollicitacions ei d'un mes a compdar de londeman dera publicacion d'aguesta convocacion en DOGC, e finalize
tàs 14.00:00 h, ora locau de Barcelona, deth darrèr dia deth termini.

En conseqüéncia, eth termini de presentacion de sollicitacions finalize eth dia 21 d'agost de 2020 tàs 14:00:00
h, ora locau.

En tot tier en compde que pendent eth mes d'en agost era majoritat des universitats non se tròben ath 100 %
dera sua capacitat operativa, ei convenent modificar aguest termini entà facilitar es tramits qu'an de hèr es
persones sollicitantes.

Compde tengut des circonstàncies atau ac aconselhen, e que damb aguesta modificacion non se prejudícien
drets ne interèssi de tresaus persones, tot ath contrari, se garantís que poguen realizar es gestions e tramits
corresponents damb totes es garanties.

Compde tengut qu'er article 11 des d'Estatuts dera AGAUR, aprovadi peth Govèrn dera Generalitat de
Catalonha per mejan deth Decrèt 168/2002, d'11 de junh, dispause que correspon ath Conselh de Direccion
aprovar es convocacions de borses e subvencions, e tanben de resòlver-es. Aqueres facultats s'an delegat en
president o ena presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries en data 5 de deseme de 2002;

 

Resòlvi:

 

Modificar er article 4.1 dera Resolucion EMC/1745/2020, de 10 de junhsèga, a on se daurís era convocacion
d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e Solsonés entath cors
academic 2019-2020 (APA) enes tèrmes següents:

"Article 4

4.1 Eth tèrme de presentacion des sollicitacions ei d'un mes a compdar de londeman dera publicacion
d'aguesta convocacion en DOGC, e finalize tàs 14.00:00 h, ora locau de Barcelona, deth dia 15 de seteme de
2020.

[...]”.

 

Contra aguesta resolucion, qu'agote era via administrativa, es persones interessades pòden presentar, damb
caractèr potestatiu, un recors de reposicion deuant deth president o era presidenta dera CEAU, laguens deth
tèrme d'un mes dempús de londeman dera sua publicacion en DOGC, o ben pòden presentar dirèctament un
recors contenciós administratiu deuant eth Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, laguens deth tèrme de
dus mesi a compdar de londeman dera sua publicacion, de conformitat damb çò que preven es articles 123 e
124 dera Lei 39/2015, de 1r d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques, e
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es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa
administrativa.

 

Barcelona, 30 de julhet de 2020

 

P. d. (Resolucion UNI/73/2003, de 14 de gèr, DOGC num. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós

Presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries

 

(20.224.016)
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