
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/596/2016, de 26 de febrer, per la qual s'obre el termini extraordinari de presentació de
sol·licituds per poder emetre les acreditacions del tram de renda familiar o establir el percentatge de
minoració del preu dels crèdits acadèmics matriculats per primera vegada el curs 2015-2016.

La Resolució ECO/1671/2015, de 2 de juliol (DOGC núm. 6919 - 23.7.2015), estableix el procediment per a
l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels
crèdits dels estudis universitaris per al curs 2015-2016.

La base 7 de l'apartat I de l'Annex de la Resolució ECO/1671/2015, de 2 de juliol, estableix que el termini de
presentació de sol·licituds resta obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia
15 d'octubre de 2015.

Es poden establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, amb la publicació prèvia al DOGC de la
resolució corresponent, per poder emetre les acreditacions del tram de renda familiar o establir el percentatge
de minoració del preu dels crèdits acadèmics matriculats per primera vegada el curs 2015-2016.

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 data 5 de desembre de 2002, al
president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Ateses les consideracions anteriors,

Resolc:

Article 1

Obrir un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per als estudiants que formalitzin la primera
matrícula del curs 2015-2016 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2015 d'un ensenyament conduent a
l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o de primer i/o segon cicle impartit en un centre propi d'una de
les universitats públiques de Catalunya i dels centres adscrits que s'esmenten a continuació, en el marc del
procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la
minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2015-2016:

   - Universitat de Barcelona

   - Universitat Autònoma de Barcelona

   - Universitat de Lleida

   - Universitat Politècnica de Catalunya

   - Universitat Oberta de Catalunya

   - Universitat Rovira i Virgili

   - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), centre adscrit consorciat a la
Universitat Politècnica de Catalunya.

   - Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

   - Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
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Article 2

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de març de 2016.

Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris en el termini d'un mes des del dia de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos
des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Barcelona, 26 de febrer de 2016

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

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

(16.069.037)
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