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Resolució de 16 de desembre de 2021 de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut per la qual s’atorguen els ajuts de la Fundació MASLLORENS PASCUAL.
D’acord amb la convocatòria d’ajuts, de 14 d’octubre de 2021 i atesa la proposta
presentada per la Comissió Tècnica Avaluadora, constituïda amb aquesta finalitat,
HE RESOLT:
1.

Concedir un ajut de 1.999,87 € a cadascuna de les persones que es
relacionen a l’annex 1 d’aquesta resolució.

2.

El pagament d’aquests ajuts es farà efectiu directament a cadascun dels
beneficiaris i es notificarà individualment als interessats.
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’art. 8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el
jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà a la
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que
considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpte del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

ANNEX 1 de la Resolució de 16 de desembre de 2021 de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut per la qual s’atorguen ajuts de la Fundació MASLLORENS
PASCUAL

RELACIÓ D’AJUTS CONCEDITS

Cognom1
Claver

Cognom2
Pros

Nom
Xènia

Florido

Raventos

Marc

Garcia

Palomo

Esteve

Roca

Pèlach

Ingrid

Rosell

Schiess

Martina

