NCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (

Resolució de la convocatòria de beques de col·laboració d’estudiants en
departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022.
L’Ordre ECI/1815/2005, de 6 de juny (BOE núm. 142 de 15.06.2005), aprova les bases
reguladores de la concessió de beques i ajuts a l’estudi del Ministeri d’Educació i Ciència.
La Resolució de 28 de maig de 2021 de la Secretaria d’Estat d’Educació del Ministeri
d’Educació i Formació Professional, convoca les beques de col·laboració en departaments
universitaris per al curs acadèmic 2021-2022 (BOE núm. 132 de 3 de juny de 2021).
La Resolució esmentada, preveu la possibilitat de celebrar convenis de col·laboració amb
les comunitats autònomes, per tal que puguin realitzar les funcions de tramitació, resolució,
pagament, inspecció, verificació, control i, si escau, la resolució dels recursos
corresponents que es puguin interposar.
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 Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris,
objecte de la present resolució.
És d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei.
L’article 11.1.q dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny,
disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com la seva resolució, i que aquestes facultats han estat delegades en el
president de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, amb data 1 de febrer de 2002 i
ratificades el 5 de desembre de 2002.
La presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, en ús de les funcions que li
han estat delegades pel Consell de Direcció de l’Agència, en sessió de 5 de desembre de
2002, i vista la proposta de les Comissions de Selecció de becaris i becàries de les
universitats del sistema universitari de Catalunya;
Resolc:
1.- Concedir les beques de col·laboració en departaments universitaris als estudiants que
es detallen en el document adjunt, Annex: Sol·licituds Concedides, per un import de
628.000,00 euros a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any
2022.
2.- Denegar les beques de col·laboració en departaments universitaris als estudiants que
es detallen en el document adjunt, Annex: Sol·licituds Denegades, pels motius que s’hi
indiquen.
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3.- Sotmetre l’atorgament de les beques al compliment per part de les persones
destinatàries de les condicions i obligacions establerts a la Resolució de 28 de maig de
2021 de la Secretaria d’Estat d’Educació, i a la resta de normativa aplicable.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris,
per delegació del Consell de Direcció de l’AGAUR, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu interposat directament davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la publicació esmentada, de conformitat amb el que preveuen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Signat a Barcelona,
p.d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
La presidenta de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

M. Victòria Girona Brumós
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Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient

ID SOL·LICITANT

Nom i cognoms

Departament

Import

2021 COLAB 00091

***0255**

BLANCH CAÑIZARES, MIREIA

Geografia

2.000,00€

2021 COLAB 00076

***6935**

BORTOLOTTI MONTON, SANDRO

Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

2.000,00€

2021 COLAB 00052

***4616**

BURGELL I BARCELO, ADRIA

Química

2.000,00€

2021 COLAB 00057

***0013**

BUSSÉ I ROJAS, CLAUDIA

Filologia i Comunicació

2.000,00€

2021 COLAB 00090

***0186**

CASTELLS COLL, ANIOL

Enginyeria Mecànica i Construcció Industrial

2.000,00€

2021 COLAB 00054

****1856*

CISNEROS SANCHEZ , CESAR JOSUE

Dret Privat

2.000,00€

2021 COLAB 00089

***8221**

COMA MARTINEZ, MIRIAM

Pedagogia

2.000,00€

2021 COLAB 00059

***9880**

CUENCA CLAVER, ALEJANDRO

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

2.000,00€

2021 COLAB 00064

***7407**

CULLELL I SALAMANYA, LAURA

Història i Història de l'Art

2.000,00€

2021 COLAB 00087

***0583**

GONZÁLEZ JUANICO, MARTA

Pedagogia

2.000,00€

2021 COLAB 00098

***3688**

GONZALEZ TORRENT, IRENE

Ciències Mèdiques

2.000,00€

2021 COLAB 00088

***6314**

GUIJOSA ORTEGA, JOSE LUIS

Ciències Ambientals

2.000,00€

2021 COLAB 00075

***8742**

JIMENEZ ALCALÁ, MARIA DEL CARMEN

Dret Públic

2.000,00€

2021 COLAB 00034

***6817**

LLOVERAS AYATS, NÚRIA

Economia

2.000,00€

2021 COLAB 00067

***5049**

MADRENYS MASFERRER, MARTI

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

2.000,00€

2021 COLAB 00033

***3197**

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, BERTA

Filologia i Comunicació

2.000,00€

2021 COLAB 00073

***0076**

MESTRE MIRO, MARC

Infermeria

2.000,00€

2021 COLAB 00086

***8018**

ORRIOLS I TRIAS, SÍLVIA

Didàctiques Específiques

2.000,00€

2021 COLAB 00041

***3725**

PUIGDEMONT GIFRA, ADRIÀ

Biologia

2.000,00€

2021 COLAB 00066

***5900**

PUIGSESLLOSES SANCHEZ, ABEL

Psicologia

2.000,00€

2021 COLAB 00048

****2838*

TENICA , DIANA MARIA

Química

2.000,00€

2021 COLAB 00072

***2364**

VERDÚ I BAUTISTA, ORIOL

Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia
Agroalimentària

2.000,00€
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Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2021 COLAB 00002

20236880P

Ciències Mèdiques

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00003

20236880P

Ciències Mèdiques

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00061

20577347Y

-----

En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva
No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00058

21704780W

Filologia i Comunicació

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00051

39926992G

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00082

39938602E

Dret Públic

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00080

40464281J

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00084

41531939B

Biologia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00071

41533543M

Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00049

41551516S

Dret Públic

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00036

41562227P

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00065

41567931P

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00004

41568170V

Economia

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00063

41580314V

Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00040

41581480X

-----

Tenir un altre ajut o beca incompatible
No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00050

41591484D

Ciències Mèdiques

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00083

41591770L

Biologia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00005

41591773E

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Sol·licitud duplicada
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Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2021 COLAB 00006

41591773E

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00060

41591773E

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00043

41592170M

-----

En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00062

41598214T

Biologia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00077

41607502L

Biologia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00053

41628816N

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00007

41631839E

Pedagogia

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00070

41631839E

Pedagogia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00042

41649433K

Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00055

41666728C

Geografia

Haver obtingut aquesta beca anteriorment

2021 COLAB 00068

41669728F

Biologia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00038

41675570F

-----

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00078

41681181Y

Infermeria

En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00094

41682875K

-----

En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva
No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00001

41700134F

Filologia i Comunicació

Sol·licitud duplicada

2021 COLAB 00069

42285019W

Filologia i Comunicació

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració
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Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2021 COLAB 00056

42302347B

Química

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00096

42385507A

Psicologia

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament
No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2021 COLAB 00085

46169254C

Infermeria

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00074

46258106T

Infermeria

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00035

47745531S

-----

Sol·licitar beca per a un departament sense quota assignada.
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00039

47982856A

Ciències Ambientals

No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2021 COLAB 00037

48177136W

Geografia

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00092

49440548R

Infermeria

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00044

49874088Z

-----

En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00047

77923728G

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00079

79279649Y

Història i Història de l'Art

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00095

X1607512L

-----

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament

2021 COLAB 00081

X4092182E

Química

Tenir un altre ajut o beca incompatible

2021 COLAB 00045

X4915959P

-----

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva

2021 COLAB 00097

X7651409E

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

2021 COLAB 00046

X9002618G

Ciències Mèdiques

No obtenir un nombre d'ordre que el situï dins el total d'ajuts a
concedir en el departament per al qual sol·licita la col·laboració

40 de 47

Doc.original signat per:
Maria Victòria Girona Brumos 15/12/2021



DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECER

Annex: Sol·licituds denegades

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0445J2HELOHG0QYVN71L2CESCZR0RS1Q*
0445J2HELOHG0QYVN71L2CESCZR0RS1Q

Data creació còpia:
16/12/2021 07:33:28
Data caducitat còpia:
16/12/2031 00:00:00
Pàgina 40 de 47

Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat de Girona
Núm. Expedient
2021 COLAB 00093

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

Y5899725D

Infermeria

No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de
Departament
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el
títol de graduat i/o no haver superat el 75% de la càrrega
lectiva
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