
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA GENERAL D’AJUTS DE COL·LABORACIÓ  

AMB LA UAB. CURS 2011-2012 

1- D’acord amb les Bases Reguladores per la concessió d’ajuts de col·laboració i segons la 
Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012 aprovada per la 
Comissió d’Afers d’Estudiants del dia 16 de març de 2011, on s’estableix que:  

“La  convocatòria  establirà  la  data  en  què  es  publicarà  la  resolució  provisional.” 
 
“Aquesta resolució es considerarà definitiva una vegada s’hagi comprovat que els candidats 
compleixen tots els requisits acadèmics establerts a la Base 8. En el cas que de la comprovació 
s’extregui la conclusió que la persona beneficiària provisional no compleix amb els requisits 
acadèmics de la convocatòria, s’obrirà un tràmit d’audiència de cinc dies en el qual la persona 
interessada podrà fer les al·legacions que estimi oportunes. En el cas d’alumnes que optin a la 
renovació de l’ajut, a més a més es tindrà en compte l’informe respecte de la col·laboració del 
curs anterior.” 
 
2- D’acord amb el punt 1, de l’Annex I de la Convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb la 
UAB, aprovada el 16 de març de 2011, on s’estableix que: 
 
“La resolució provisional de la convocatòria es publicarà el dia 15 de juny de 2011 a la pàgina 
web de la UAB.” 
 

3- Vista la resolució provisional de la convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb la UAB, 
curs 2011-2012, de 15 de juny de 2011. 

4- Vist l’informe del Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació referent a la esmentada 
resolució respecte a la modificació de destinació d’assistent de titulació a la seva facultat (codi 
11). 

5- Revisat l’acompliment dels requisits exigits a les persones adjudicatàries de la resolució 
provisional. 

RESOLC, 

Primer: Ratificar la resolució provisional de la Convocatòria general d’ajuts de col·laboració amb  
la UAB, de 15 de juny de 2011,  entenent-la com a resolució definitiva, amb excepció feta de les 
persones que es relacionen a l’annex I, a les quals es revoca l’ajut per les causes que s’hi 
descriuen, amb efectes l’1 de desembre de 2011. Les places que ocupaven aquestes persones 
queden vacants.  

Segon: Ampliar la llista d’espera de la destinació codi 11, segons informe del deganat de la 
Facultat de Traducció i Interpretació,  amb les persones que s’indiquen a l’annex II. 

Tercer: Informar d’aquesta resolució  les persones interessades i els serveis on estan 
col·laborant. 

Montserrat Masoliver Puig 
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics 
Per delegació de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  21 de novembre de 2011 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs davant la Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, en el termini de 15 dies  a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació o, si escau, des del dia següent de 
la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 



 

ANNEX I 

 

47692909V   No compleix requisits acadèmics especificats a la convocatòria 

X7607863S   No compleix requisits acadèmics especificats a la convocatòria 

47889758D   No compleix requisits acadèmics especificats a la convocatòria 

47276002P   No compleix requisits acadèmics especificats a la convocatòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX II 

 

Llista d’espera per la destinació d’Assistent de titulació de la Facultat de Traducció i 

Interpretació (codi 11): 

 

Núria Valls Alecha 

Inés Par Wolder 

Maria Isabel Corchero Cortés 


