
 

   

Resolució de la convocatòria de beques de col·laboració d’estudiants en 
departaments universitaris pel curs acadèmic 2017-2018. 
 
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 4 d’agost de 2017 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació 
Professional i Universitats convoca les beques de col·laboració en departaments 
universitaris destinades a alumnes que vagin a finalitzar els estudis de grau o de segon 
cicle o que estiguin cursant primer curs de màsters universitaris oficials d’estudiants en 
departaments universitaris pel curs acadèmic 2017-2018 (BOE núm. 192, 12.08.2017). 
  
La Resolució de 4 d’agost 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, resolució dels recursos corresponents a 
les beques i ajuts convocats. 
 
En data 25 de setembre de 2017 es signa el conveni de col·laboració entre el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de 
les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2017-2018, dins del qual 
s’inclouen les Beques de Col·laboració 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. 
 
El president 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 de les universitats del sistema 
universitari de Catalunya;  
 
Resolc: 
 
1.- Concedir les beques de col·laboració als estudiants que es detallen en el document 
adjunt annex: ATORGATS, per un import de 606.000,00 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2017. 
 
2.- Denegar les beques als estudiants que es detallen en el document adjunt annex: 
DENEGATS, 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 4 d’agost de 2017 
de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats. 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant el president o 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) 
 
 
Josep Pallarès Marzal 
President de la Comissió Executiva  
d’Ajuts Universitaris 
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Universitat   Universitat Rovira i Virgili
Núm. exp. NIF/NIE Departament Import
2017 COLAB 00283 39919050C Psicologia 2.000,00€

2017 COLAB 00276 39919546X Enginyeria Química 2.000,00€

2017 COLAB 00241 39923290M Medicina i Cirurgia 2.000,00€

2017 COLAB 00278 39931684G Medicina i Cirurgia 2.000,00€

2017 COLAB 00253 47475676L Química Física i Química Inorgànica 2.000,00€

2017 COLAB 00251 47773536Y Química Analítica i Química Orgànica 2.000,00€

2017 COLAB 00275 47773845Q Història i Història de l'Art 2.000,00€

2017 COLAB 00282 47936994A Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 2.000,00€

2017 COLAB 00280 48008901N Psicologia 2.000,00€

2017 COLAB 00255 48014244L Enginyeria Mecànica 2.000,00€

2017 COLAB 00252 48018456E Filologies Romàniques 2.000,00€

2017 COLAB 00256 48275191P Dret Públic 2.000,00€

2017 COLAB 00257 53297396W Bioquímica i Biotecnologia 2.000,00€

2017 COLAB 00258 77791545W Història i Història de l'Art 2.000,00€

2017 COLAB 00254 77792294S Geografia 2.000,00€
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Universitat   Universitat Rovira i Virgili
Núm. exp. NIF/NIE Departament Motiu
2017 COLAB 00245 39931329V Estudis de Comunicació En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el títol de graduat i/o no

haver superat 180 crèdits d'acord amb la convocatòria (article 6.1.c)
No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de Departament
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)

2017 COLAB 00248 39931641F Unitat Predepartamental d'Arquitectura No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2017 COLAB 00279 39935306S Antropologia, Filosofia i Treball Social Tenir un altre ajut o beca incompatible
L'alumne renuncia a la beca sol·licitada.

2017 COLAB 00246 39940650T Dret No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de Departament
No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)

2017 COLAB 00243 39944593X Facultat de Turisme i Geografia No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el títol de graduat i/o no
haver superat 180 crèdits d'acord amb la convocatòria (article 6.1.c)

2017 COLAB 00244 48008155W Antropologia, Filosofia i Treball Social 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 180 crèdits d'acord amb la convocatòria (article 6.1.c)
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)

2017 COLAB 00249 48139180L Antropologia, Filosofia i Treball Social No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2017 COLAB 00247 49420543Y Química Física i Química Inorgànica No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria
En el cas de grau no estar cursant els últims crèdits per tenir el títol de graduat i/o no
haver superat 180 crèdits d'acord amb la convocatòria (article 6.1.c)
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)

2017 COLAB 00250 78102712W Enginyeria Química L'alumne renuncia a la beca sol·licitada.

2017 COLAB 00242 X8964666W Dret 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 180 crèdits d'acord amb la convocatòria (article 6.1.c)
No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria especifica per a cada
tipus d'estudis (articles 6.1.b i 6.3.b)
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