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Vuitena 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.
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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 Cognoms i Nom NF/NIE Ajuts proposats
2021 GRAL 75661 BURGA PRETELL, ALLISON ***4971** Beca de matrícula

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

2021 GRAL 21812 COMINO GUTIERREZ, ALBA ***1526** 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 53927 DANÉS SERRAT, TURA ***5390** 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 61399 DUMITRASCU POPA, IULIAN DANIEL ***7750** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica (entre 8 i 8,49): 
50,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 44274 EL KABDANI HADDOUZI, MOHAMED ***0835** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 26462 GONZALEZ SAN JOSE, AINOA ***3141** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700,00€
Quantia variable (aplicació fórmula)

2021 GRAL 37104 PALACIOS HURTADO, ARIADNA ***4913** Beca de matrícula
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600,00€
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 04792 ***3063** La suma dels rendiments nets del capital mobiliari més el saldo net de guanys i pèrdues

patrimonials supera els llindars patrimonials establerts a les bases de la convocatòria
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