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Resolució del rector, de 25 de juny de 2002, per la qual es fixa la composició de la 
Comissió que ha de resoldre l’adjudicació de dues beques convocades per 
resolució del rector de data 27 de maig de 2002. 
 
Antecedents 
 
1. Per resolució del rector de data de 27 de maig de 2002, a l’empara del RD 1497/1981, de 
programes de cooperació educativa, es convocaven dues beques per a estudiants de la 
Universitat de Girona de darrer curs d’Enginyeria Informàtica, d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió o d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, a l’objecte 
d’incorporar-se en un equip del Servei Informàtic pel desenvolupament del projecte 
d’adequació dels Sistemes d’Informació de la Secretaria General i de la Unitat de Gestió 
Documental i Registre i se’n aprovaven les bases. 
 
2. Atès que a l’apartat desè de les bases de l’esmentada convocatòria s’estableix que una 
comissió, nomenada pel rector, serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds i d’elevar-li una 
proposta de resolució de la convocatòria de les beques. 
 
3. Tenint en compte que el contingut de les beques objecte de la convocatòria i que els àmbits 
funcionals en els quals s’inscriuen tenen a veure amb les responsabilitats i les comeses del 
Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu i de Secretaria General, del Servei Informàtic i de 
la Unitat de Gestió Documental i Registre. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes per l’art. 64 del text íntegre dels 
Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats pel Decret 182/1999, de 13 de juliol, DOGC 
núm. 2935, de 21.07.1999), l’apartat desè de les bases de la convocatòria de les beques 
aprovada per resolució de rector de data 27 de maig de 2002 i de conformitat amb el que 
s’estableix al Decret 96/2002, de 19 de març, de nomenament de rector (DOGC núm. 3600, 
de 21.03.2002). 
 
RESOLC: 
 
Primer. Determinar la composició de la Comissió d’avaluació i de selecció de la manera 
següent: 
 
 −    President: el rector de la Universitat de Girona 
 −    Vocals:  
  −  Primer: el vicerector de desenvolupament normatiu i de Secretaria General. 
  −  Segon: el cap del Servei Informàtic. 
 − Tercer: el cap de la Unitat de Gestió Documental i Registre, el qual actuarà 

com a secretari de la Comissió. 
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Segon. Fer publica aquesta resolució en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat (edifici de 
les Àligues). 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones que componen la Comissió d’avaluació i 
selecció. 
 
 
Girona, 25 de juny de 2002 
 
 
El rector 
 
 
 
Joan Batlle Grabulosa 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva 
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació o publicació de l’acte que posi fi 
a la via administrativa, tal i com disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un 
recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest 
cas no cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no 
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen 
els articles 116 i següents de 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. Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
per a la defensa dels seus interessos.  
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