Resolució del rector d’assignació de la Beca “Santander Tecnología - Conecta”
per al curs 2021-22.
Atès que la Universitat de Girona va acordar adherir-se al Programa “Beques Santander
Tecnología - Conecta” per al curs 2021-22, convocades pel Banc de Santander i adreçades a
permetre als estudiants universitaris l’adquisició de material informàtic per a pal·liar la
bretxa digital existent al sector educatiu.
Atesa la instrucció de data 23 de març de 2021, del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció
Laboral per la qual s’estableixen els requisits addicionals de la Universitat de Girona.
Atesa l’aplicació del procediment de selecció i assignació especificats a les bases de la
convocatòria i a la instrucció del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral, i a la vista de
les puntuacions obtingudes pels candidats.
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:
Primer. Assignar les beques Santander Tecnología - Conecta, d’import individual de 350€ i
la cessió d’ús d’un equip informàtic, per al curs 2021-22, a càrrec de la unitat de despesa
01.01.048, aplicació pressupostària 481.99, per un import màxim de 6.300€, a les persones
que es detallen a continuació:
Cognoms i nom

Puntuació

Oliva Albert, Mar

5,000

Hernando Sastre, Alejandro

4,826

Singh i Kaur, Núria

4,776

El Mouden Jaadouni, Nohaila

4,569

Cordova Cordova, Jesmyl

4,256

Flores Gallardo, Gerard

4,082

Peña Carmen, Nil

3,996

Padilla Morales, Marc

3,887

Casanova Batlle, Enric

2,881

Luque Santiago, Marc

2,637

Rojas Vilches, Natalie Sofia

2,599

Oliver Rayó, Bàrbara

2,466

Segon: Declarar excloses les següents persones per no complir els requisits establerts a les
bases de la convocatòria:
Cognoms i nom
Bertran Gurri, Carla
Choukri, Kahlioui
Coma Martínez, Joan
El Bertali Agost, Miriam
Flores Caballero, Belén
Flores Florit, Josep
Lee Valderas, Anais
Lorenzo Serrano, Edgar
Machhar, Tej Narendra
Martí Montserrat, Estel Judit
Medard, Pierre Roody
Riaz, Saaid
Urban Hortal, Maria del Carmen
Ylla Lopez, Anna

Tercer: La percepció de l’ajuda econòmica i la cessió de l’ús dels equips informàtics queda
condicionada a la formalització de la matrícula a la Universitat de Girona pel curs 2021-22
Quart. Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Universitat de Girona.
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 notificació, 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 notificació,
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.

