
 

 
 

   

 
Beques i Ajuts a l’Estudiant 

 
Pavelló Rosa 
Travessera de les Corts 131-159 
08028 Barcelona 

 
 

 

Amb data 1 d’octubre de 2020 es van aprovar i publicar les bases de la convocatòria d’Ajuts a l’Estudi per 
als estudiants amb dificultats econòmiques especials o amb circumstàncies personals sobrevingudes 
(bkUB) per al curs 2020/2021. 
 
A la BASE V.1 s’indica: El període de presentació de les sol·licituds va del 13 d’octubre de 2020 al 30 
d’abril de 2021. 
 
Degut a motius tècnics que no desvirtuen l’esperit de la convocatòria, hi ha la necessitat de modificar 
l’esmentat termini. 
 
Ateses les circumstàncies exposades, 

RESOLC: 

1r. Modificar el termini de presentació de sol·licituds en els següents termes: El període de presentació de 
sol·licituds serà del 2 de novembre de 2020 al 30 d’abril de 2021 

2n. Que es publiqui a la seu electrònica  i  al web de beques de beques de grau i màster de la Universitat 
de Barcelona l’adopció de la present resolució. 

La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 

  

  

Maria Soler Sala 

Barcelona 

 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei. 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des del 
dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims no podran 
presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició. 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets 
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