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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/112/2021, de 18 de gener, per la qual es modifiquen 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, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.
La Resolució EMC/422/2018, de 5 de març (DOGC núm. 7577 de 13.3.2018), aprova 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.
S'ha posat de manifest que hi ha aspectes de les bases reguladores publicades que s'haurien de modificar,
amb l'objectiu d'actualitzar la referència al Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC), i la
incorporació de les proves multinivell en la modalitat A de la convocatòria.
L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva
d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data 5 de desembre de 2002.
Tenint en compte les consideracions anteriors;

Resolc:

Article primer
Substituir la referència que es faci en el text de la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març, a la “prova comuna
d'acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC)”, per les "proves per a l'obtenció del
Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC)”.

Article segon
Substituir la referència que es faci en el text de la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març, a “l'obtenció del
nivell B2 en el coneixement d'una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany
o italià), d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)”, per “l'obtenció del nivell
B2 o superior (en el cas de proves multinivell que permetin acreditar el B2) en el coneixement d'una tercera
llengua del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià), d'acord amb el Marc europeu
comú de referència per a les llengües (MECR)”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes, comptador des que es publiqui
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 els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Barcelona, 18 de gener de 2021

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
M. Victòria Girona Brumós
Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

(21.020.048)
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