
 

   

Resolució de la convocatòria de beques de col·laboració d’estudiants en 
departaments universitaris per al curs acadèmic 2018-2019. 
 
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 3 d’agost de 2018 de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació 
Professional, convoca les beques de col·laboració d’estudiants en departaments 
universitaris pel curs acadèmic 2018-2019 (BOE núm. 194, 11.08.2018). 
  
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 
administratius que es puguin interposar. 
 
En data 7 de novembre de 2018 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’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Coneixement, per 
a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2018-2019, 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: Sol·licituds Concedides, per un import de 624.000,00 euros a càrrec de la 
partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2018. 
 
2.- Denegar les beques als estudiants que es detallen en el document adjunt, Annex: 
Sol·licituds Denegades, pels motius que s’hi indiquen. 
 
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 3 d’agost de 2018 
de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, i a la resta de normativa 
aplicable. 
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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,  
 
p.d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003) 
 
El President de la Comissió Executiva  
d’Ajuts Universitaris 
 
 
 
 
 
Josep Pallarès Marzal 
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ANNEX: SOL·LICITUDS CONCEDIDES

Convocatòria de beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris - Beca de Col·laboració 2018

Universitat Rovira i Virgili
NÚM. EXP. Nom i cognoms Departament Import
2018 COLAB 00099 AL ZIYADI , NAJLAA MAAROOF WAHIB ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 2.000,00€

2018 COLAB 00092 DAUDEN ESMEL, CRISTOFOL ENGINYERIA QUÍMICA 2.000,00€

2018 COLAB 00110 DE SOUSA SERRANO, LAURA ENGINYERIA QUÍMICA 2.000,00€

2018 COLAB 00091 LAABBAS , MAROUANE DRET PÚBLIC 2.000,00€

2018 COLAB 00112 LLEIXÀ DAGA, MERITXELL PSICOLOGIA 2.000,00€

2018 COLAB 00084 LÓPEZ SANZ, PABLO MEDICINA I CIRURGIA 2.000,00€

2018 COLAB 00086 MARINÉ TENA, ALEIX ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 2.000,00€

2018 COLAB 00111 MARTI ZARAGOZA, ALEX QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA ORGÀNICA 2.000,00€

2018 COLAB 00083 MEREDIZ SOLÁ, IGNASI GESTIÓ D'EMPRESES 2.000,00€

2018 COLAB 00089 NIETO ALGAR, LAURA PEDAGOGIA 2.000,00€

2018 COLAB 00094 PAGÈS FRANCESCH, ANNA MEDICINA I CIRURGIA 2.000,00€

2018 COLAB 00088 PÉREZ RUIZ, JUDIT BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 2.000,00€

2018 COLAB 00096 RUIZ BOTELLA, MANUEL ENGINYERIA QUÍMICA 2.000,00€

2018 COLAB 00093 SOSPEDRA RODRÍGUEZ, ANNA HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART 2.000,00€
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ANNEX: SOL·LICITUDS DENEGADES

Convocatòria de beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris - Beca de Col·laboració 2018

Universitat Rovira i Virgili
NÚM. EXP. NIF/NIE Departament MOTIU
2018 COLAB 00102 31897171N ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2018 COLAB 00108 39933613R ENGINYERIA QUÍMICA No haver presentat el Projecte avalat i puntuat pel Consell de Departament
No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2018 COLAB 00106 39937063R UNITAT PREDEPARTAMENTAL D'ARQUITECTURA 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 el 75% de la càrrega lectiva (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 6.2.b)

2018 COLAB 00104 41033198W ENGINYERIA ELÈCTRICA, ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2018 COLAB 00105 48018863S QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA ORGÀNICA No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria
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