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Convocatòria especial d’ajuts per al préstec d’equipament informàtic i suport a
la connectivitat durant el període de docència i avaluació virtuals a causa de la
situació d’emergència sanitària de la COVID-19. Curs 2020-21
D’acord amb el punt 7 de la convocatòria (acord núm. 90/2020 del Consell de Govern
de 28 d’abril de 2020) i a l’ampliació, segons la qual la Vicerectora d’Estudiants i
Ocupabilitat resoldrà la convocatòria amb l’acord favorable de la Comissió d’Afers
Estudiantils reunida el dia 10 de desembre de 2020,
RESOLC:
Fer pública la segona adjudicació de préstec d’ordinadors i cessió de targetes SIM
de connectivitat, a les persones següents:
Ajut / préstec

Cognoms, Nom

Ordinador

Bahraoui Badouch, Chaimae

Proposta
Préstec ordinador

Ordinador

Carnicero Amo, Rodrígo

Préstec ordinador

Ordinador

Gallardo Arcos, Jose Antonio

Préstec ordinador

Ordinador

Jinshuang, Niu

Préstec ordinador

SIM

Biurrun Martín, Laia

Cessió tarja SIM

SIM

Gallardo Arcos, Jose Antonio

Cessió tarja SIM

SIM

Mestrich Palau, Pol

Cessió tarja SIM

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 de maig de 2019, DOGC
núm. 7888 de 03.06.2019) 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 28.10.2020 DOGC núm. 8263 de 4.11.2020)
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