
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ ECO/737/2015, de 10 d'abril, per la qual es modifiquen uns terminis en el marc de la
convocatòria d'ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau el
curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres
llengües.

 

La Resolució ECO/2980/2014, de 23 de desembre (DOGC núm. 6791 – 19.1.2015), aprova les bases
reguladores i obre la convocatòria d’ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis
universitaris de grau el curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l’acreditació
de les terceres llengües.

La base 2.4, 3 i 6 de l’apartat II de la convocatòria, modalitat B, relatives a les persones beneficiàries, al
període i al termini de presentació de sol·licituds respectivament, disposen el següent:

“2.4. L’estudiantat que hagi de cursar el nivell B1 ha d’iniciar aquesta formació durant els anys acadèmics
2014-2015 o 2015-2016, però ha d’haver-la finalitzat i superat abans del 15 de febrer de 2016, i presentar el
certificat de superació quan escaigui, com a requisit per poder optar a les properes convocatòries”.

“3. Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en
el període comprès entre l’1 de setembre de 2014 i el 15 de febrer de 2016”.

“6. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del dia 26 de gener de 2015 i fins al dia 29 de
febrer de 2016”.

La base 2.4, 3, 6 i 15.2 de l’apartat III de la convocatòria, modalitat C, relativa a les persones beneficiàries,
període i al termini de presentació sol·licituds i al termini i forma de justificació respectivament, disposa el
següent:

“2.4. L’estudiantat que hagi cursat el nivell A2 o B1 ha d’iniciar aquesta formació durant els anys acadèmics
2014-2015 o 2015-2016, però ha d’haver-la finalitzat abans del 15 de febrer de 2016, i presentar el certificat
de superació quan escaigui, com a requisit per poder optar a la propera convocatòria d’ajuts per fer cursos dels
nivells B1 o B2.1, respectivament”.

“3. Els cursos de formació i superació de nivell de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en
el període comprès entre l’1 de setembre de 2014 i el 15 de febrer de 2016”.

“6. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del dia 26 de gener de 2015 fins al dia 31
d’octubre de 2015”

“15.2 Aquest certificat s’ha de presentar com a màxim abans de l’1 de març de 2016 directament al registre de
l’AGAUR, o d’acord amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i de procediment administratiu comú”.

Tenint en compte l’objecte de la convocatòria, la data de la seva publicació i els terminis esmentats, es
considera convenient ampliar-lo més enllà del previst per tal de poder complir amb la seva finalitat.

La base 8 de la convocatòria disposa que l’òrgan de resolució de convocatòria és el Consell de Direcció de
l’AGAUR i, per delegació, la CEAU o la persona que n’ocupa la presidència, segons l’acord del Consell de
Direcció de 5 de desembre de 2002.

Per tot l’exposat,
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1.- Modificar les bases 2.4, 3 i 6 de l’apartat II de la convocatòria, modalitat B, que queden redactades en els
termes següents:

“2.4. L’estudiantat que hagi de cursar el nivell B1 ha d’iniciar aquesta formació durant els anys acadèmics
2014-2015 o 2015-2016, però ha d’haver-la finalitzat i superat abans del 30 de juny de 2016, i presentar el
certificat de superació quan escaigui, com a requisit per poder optar a les properes convocatòries”.

“3. Període

Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el
període comprès entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2016”

“6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del dia 26 de gener de 2015 i fins al dia 31 de juliol
de 2016”.

 

2.- Modificar les bases 2.4, 3 , 6 i 15.2 de l’apartat III de la convocatòria, modalitat C, que queden redactades
en els termes següents:

“2.4. L’estudiantat que hagi cursat el nivell A2 o B1 ha d’iniciar aquesta formació durant els anys acadèmics
2014-2015 o 2015-2016, però ha d’haver-la finalitzat abans del 30 de juny de 2016, i presentar el certificat de
superació quan escaigui, com a requisit per poder optar a la propera convocatòria d’ajuts per fer cursos del
nivell B1 o B2.1, respectivament”.

“3. Període

Els cursos de formació i superació de nivell de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el
període comprès entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2016”.

“6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del dia 26 de gener de 2015 fins al dia 29 de febrer
de 2016”.

“15. Termini i forma de justificació

[...]

15.2 Aquest certificat s’ha de presentar abans de l’1 d’agost de 2016 directament al registre de l’AGAUR, o
d’acord amb el que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú

[...]”.

 

3. Publicar la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat, amb indicació que exhaureix la via
administrativa, i que contra la mateixa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de
Direcció de l’AGAUR 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 

 

Barcelona, 10 d’abril de 2015
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P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Lluís Jofre Roca

President de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris

 

(15.106.027)
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