
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/920/2017, de 27 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril,
per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat
catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-
2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

Per Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril (DOGC núm. 7352 - 19.4.2017) s'aproven les bases reguladores dels
ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els
estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les
terceres llengües.

En l'esmentada Resolució cal modificar la referència a “proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes
acreditades per l'ACLES” per “proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre
destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites)”.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

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 presidenta de la Comissió
Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data de 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

Resolc:

Article primer

Modificar la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als
estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres
llengües, en els termes que preveu l'article següent.

Article segon

Substituir la referència que es faci en el text de la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril a les “proves pròpies
d'idiomes de les universitats catalanes acreditades per l'ACLES” per “proves pròpies d'idiomes de les
universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió
escrites)”.

Article tercer

La referència que cal substituir de la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril figura al preàmbul i a l'apartat I. –
Modalitat A (objecte, base 2.1.d i base 5.2.b.).
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Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: un
recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un mes comptador
des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord
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; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 d'abril de 2017

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

(17.122.042)
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