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Cinquena proposta de resolució de les sol·licituds presentades, en el marc de la 
convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022. 
 

1. El Reial decret 471/2021, de 29 de juny (BOE núm. 155 de 30 de juny de 2021), 
estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a 
l’estudi per al curs 2021/2022, i modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, de 21 
de desembre pel qual s’estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi 
personalitzades. 

 
2. La Resolució de 28 de juliol de 2021 de la Secretaria d’Estat d’Educació (BOE núm. 

183 de 2 d’agost de 2021), convoca les beques de caràcter general per al curs 
acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. (BDNS: 
574462). 

 
3. La Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l’AGAUR (DOGC núm. 3407 de 

12.6.2001), estableix que correspon a l’Agència  l’execució de programes de beques, 
de préstec, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la 
recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya. 

 
4. L’AGAUR està adscrita al Departament de Recerca i Universitats, d’acord amb el que 

preveu el Decret 252/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament de Recerca 
i Universitats. 

 
5. En data 31 de juliol de 2018 es va aprovar per Acord de Govern, el contracte programa 

entre la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR per al període 2018-2021. De conformitat 
amb l’annex 1 de l’esmentat contracte programa, s’encarrega a l’AGAUR la gestió de 
les beques generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

 
6. El Departament de Recerca i Universitats, encarrega a l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR), la gestió de les beques esmentades. 
 

7. En data 10 de desembre de 2021 es signa el conveni de col·laboració entre el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats, per 
a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2021-2022, 
dins del qual s’inclouen les Beques de caràcter General per a alumnes de nivells 
posteriors a l’ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya, incloent els 
màsters oficials. 

 
8. La Resolució EMC/2410/2016, de 26 d’octubre (DOGC núm. 7237-31.10.2016), aprova 

el procediment de gestió de les convocatòries de beques de caràcter general per a 
estudiants que cursin ensenyaments universitaris en alguna de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya amb validesa en tot el territori espanyol, que convoca 
anualment el ministeri competent en matèria d’ensenyament universitari. 

 

1 de 208



N
C

IA
 D

E 
G

ES
TI

Ó
 D

'A
JU

TS
 U

N
IV

ER
SI

TA
R

IS
 I 

D
E 

R
EC

ER
C

A 
(

Doc.original signat per:
MANUEL MOLINA CLAVERO
23/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/03/2032

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0P2J33U1L8XRJHXM0O117LMBCANKYXPC*
0P2J33U1L8XRJHXM0O117LMBCANKYXPC

Data creació còpia:
24/03/2022 08:45:05

Pàgina 2 de 208

9. La base 6 de la Resolució EMC/2410/2016, de 26 d'octubre, estableix que una comissió
tècnica serà l'encarregada de verificar el compliment o incompliment dels requisits
generals, acadèmics i econòmics de les sol·licituds presentades.

10. La base 7 de la Resolució EMC/2410/2016, de 26 d'octubre, estableix que el director
executiu de l'AGAUR emetrà la proposta de resolució de les sol·licituds concedides i
denegades, tenint en compte els acords adoptats per la comissió tècnica que preveu
la base 6.

11. Tenint en compte l’esmentat i atesos els acords de la comissió tècnica de la
convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022, per
estudiants que cursen estudis postobligatoris;

Proposo: 

1. Concedir les beques i ajuts a les persones que consten en el document adjunt:
Proposta sol·licituds concedides, en el marc de la convocatòria de beques de caràcter
general per al curs acadèmic 2021-2022, per estudiants que cursen estudis
postobligatoris, en els termes que s’hi fan constar.

2. Denegar les beques i ajuts a les persones que consten en el document adjunt: Proposta
sol·licituds denegades, en el marc de la convocatòria de beques de caràcter general
per al curs acadèmic 2021-2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris,
en els termes que s’hi fan constar.

3. Aquesta proposta de resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la
seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i
també es comunica a través del portal “Tràmits gencat”
http://web.gencat.cat/ca/tramits/ .

Les persones interessades disposen d’un termini de 15 dies, comptadors des de l'endemà de la 
publicació d’aquesta proposta de resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, per presentar les al·legacions que considerin oportunes, les quals s'hauran de tenir 
en compte en el moment de fer la resolució. 

Signat a Barcelona. 

El director executiu de l’AGAUR 
Manuel Molina Clavero 
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Annex: Proposta sol·licituds concedides

Convocatòria general de beques i ajuts universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient Nom i cognoms NF/NIE Ajuts proposats
2021 GRAL 57464 AARBOUT EL KOURACHI, KARIMA ***7301** Beca de matrícula

Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 05131 CASTRO FEIJOO, JERONI ***6945** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 14121 DAHOUTI EL BOUHALI, OMAYMA ***3712** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 13965 DAHOUTI EL BOUHALI, SOKAYNA ***8457** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 54011 EL FEZZAZI EL FEZAZI, AYOUB ***2046** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 37200 FAURA ARNAUS, SILVIA ***7590** Beca de matrícula
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 05639 FRANCO LOAIZA, STEPHANIE ****8133* Beca de matrícula
Quantia variable (mínima): 60,00€

2021 GRAL 56734 GARCIA CABRERA, ADRIAN ***6599** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (9,50 endavant):
125,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 33904 LATORRE MURCIA, MARIA DEL MAR ***9437** Beca de matrícula
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 31541 LE PERA RUSSO, ANTONELLA ***8153** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 8 i 8,49):
50,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 10615 LLAURÓ I CAPEL, MARIA ***8701** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 8 i 8,49):
50,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 30440 MAGRO ALABARCE, NÚRIA ***1258** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)
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Annex: Proposta sol·licituds concedides

Convocatòria general de beques i ajuts universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient Nom i cognoms NF/NIE Ajuts proposats
2021 GRAL 56651 MÉNDEZ CARO, ANAÏS ***2124** Beca de matrícula

Quantia variable (mínima): 60,00€
2021 GRAL 69731 MUDARRA I ROVIRA, ARIADNA ***7349** Beca de matrícula

Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 9 i 9,49):
100,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 45207 NICULESCU , ANDREA FLORENTINA ****2357* Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 71661 PAZ MARTINEZ, IVÁN ***5967** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 41320 PLANES PAREDES, JESUS ***7127** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 9 i 9,49):
100,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 72640 PUIG SEGURA, NÚRIA ***8227** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 13003 RODRIGUEZ IGLESIAS, SUSANA ***3871** Beca de matrícula
Quantia addicional Avió5-(Illes - Península): 888,00€
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 52002 RODRIGUEZ IRALA, LUIS FERNANDO ***0710** Beca de matrícula
Quantia variable (mínima): 60,00€

2021 GRAL 43921 ROTGER TRIAY, JULIA ***4951** Beca de matrícula
Quantia addicional Avió4 (Illes - Península): 937,00€
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 8,50 i
8,99): 75,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)
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Annex: Proposta sol·licituds concedides

Convocatòria general de beques i ajuts universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient Nom i cognoms NF/NIE Ajuts proposats
2021 GRAL 70955 ROVIRA HOFFMANN, SUSANNA ***6745** Beca de matrícula

Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 9 i 9,49):
100,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 28061 SANCHEZ MANZANO, LUCIA ***4144** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 8 i 8,49):
50,00€

2021 GRAL 55336 STURM I AUMEDES, DARIANA ***5669** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 00825 ZALACAIN MESAS, MIREIA ***1769** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 08892 ZIANI , ABDESSAMAD ****6471* Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)
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Annex: Proposta sol·licituds denegades

Convocatòria general de beques i ajuts universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient NIF/NIE Motiu/s de denegació
2021 GRAL 67407 39411883A No haver aprovat el nombre o percentatge mínim de crèdits en el curs anterior o últim curs

realitzat establerts a les bases de la convocatòria
2021 GRAL 70906 41652540T No haver aprovat el nombre o percentatge mínim de crèdits en el curs anterior o últim curs

realitzat establerts a les bases de la convocatòria
2021 GRAL 40988 53286808V No estar matriculat en el nombre mínim exigit de crèdits en el curs anterior o últim curs realitzat

2021 GRAL 40237 X9882175H Per pèrdua de curs lectiu en el supòsit de canvi d'estudis cursats total o parcialment amb
condició de becari.

2021 GRAL 12345 Y0535783N No haver aprovat el nombre o percentatge mínim de crèdits en el curs anterior o últim curs
realitzat establerts a les bases de la convocatòria
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