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1a RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT,
AMB RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER ACTIVITATS
CULTURALS I DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ D’ESTUDIANTS DE
LA UDL PER AL 2021.
D’acord amb el punt 7 de la convocatòria d'ajuts per a activitats culturals i de participació
i representació d’estudiants de la UdL per al 2021 (acord núm. 262/2020 del Consell de
Govern de 17 de desembre de 2020), segons el qual la Vicerectora d’Estudiants i
Ocupabilitat resoldrà la convocatòria amb l’acord favorable de la Comissió d’Afers
Estudiantils, reunida la CAE l’11 de juny de 2021,
RESOLC:
Fer pública la primera adjudicació definitiva del següent ajut:

Ref.

Sol·licitant

1/2021

Consell de
l’Estudiantat

Activitat

Import
sol·licitat

Assistència al Mobile 940,43 €
World Congress

Import
atorgat

Conceptes
finançats

617,00 €

Allotjament i
transport

Aquesta resolució es farà pública en el tauler electrònic (e-tauler) de la seu electrònica de
la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php .
Contra la resolució de la vicerectora, que exhaureix la via administrativa perquè s’entén
dictada per delegació del rector (Resolució de 28 d’octubre de 2020, DOGC núm. 8263 de
04.11.2020) i independentment de la seua execució immediata, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució
en el tauler electrònic de la seu electrònica, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta
resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant la vicerectora. En aquest
cas, no es pot 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 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Montserrat Rué Monné
Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat
Per delegació del rector
(Res. de 28/5/2019 DOGC núm. 7888 de 3.6.2019)
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