AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGA

Resolució de la convocatòria de beques de col·laboració d’estudiants en
departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-2021.
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 24 de juny de 2020 de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació
Professional, convoca les beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs
acadèmic 2020-2021 destinades a alumnes que finalitzin els estudis de Grau o que
estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials (BOE núm. 181 d’1 de juliol de
2020).
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 22 de setembre de 2020 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 2020-2021, 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.
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 en departaments universitaris als estudiants que
es detallen en el document adjunt, Annex: Sol·licituds Concedides, per un import de
626.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2021.
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 24 de juny de
2020 de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, 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,
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

Doc.original signat per:
Maria Victòria Girona Brumós
30/11/2020

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

*0G0SPX2SS266D5EWC2GUOVPWRTQC7BKQ*
0G0SPX2SS266D5EWC2GUOVPWRTQC7BKQ

Data creació còpia:
01/12/2020 09:15:26
Data caducitat còpia:
01/12/2030 00:00:00
Pàgina 2 de 45

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGA

Annex: Sol·licituds concedides
Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat Rovira i Virgili
Nº Expedient

Nom i cognoms

Departament

Import

2020 COLAB 00535

BAEZA GONZÁLEZ, ADRIÁN

Pedagogia

2.000,00€

2020 COLAB 00550

BEDOYA MARCOS, ELENA

Psicologia

2.000,00€

2020 COLAB 00549

BEL BORDES, GEMMA

Enginyeria Química

2.000,00€

2020 COLAB 00593

BLANCO GONZALEZ, MIREIA

Infermeria

2.000,00€

2020 COLAB 00555

BOSCH SANJUAN, RAMON

Història i Història de l'Art

2.000,00€

2020 COLAB 00528

CARDOZO , EVELIN FLORENCIA

Enginyeria Química

2.000,00€

2020 COLAB 00583

COLL MARTINEZ, JOSE MARIA

Antropologia, Filosofia i Treball Social

2.000,00€

2020 COLAB 00571

DIAZ TOPETE, BLANCA

Pedagogia

2.000,00€

2020 COLAB 00018

EL BOUHALI ABDELLAOUI, FÁTIMA

Psicologia

2.000,00€

2020 COLAB 00543

EL KHANNAJI , HAFSSA

Química Analítica i Química Orgànica

2.000,00€

2020 COLAB 00559

GARCIA LOPEZ, OSCAR

Gestió d'Empreses

2.000,00€

2020 COLAB 00547

GARCÍA SÁNCHEZ, GUILLEM

Química Física i Inorgànica

2.000,00€

2020 COLAB 00558

GARCIA SEGURA, POL

Bioquímica i Biotecnologia

2.000,00€

2020 COLAB 00552

GINE BERTOMEU, ROGER

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

2.000,00€

2020 COLAB 00545

GUAL GARCIA, MIREIA

Estudis de Comunicació

2.000,00€

2020 COLAB 00537

MESTRES TRUYOL, JÚLIA

Bioquímica i Biotecnologia

2.000,00€

2020 COLAB 00561

PUJOL PUJOL, MARINA

Medicina i Cirurgia

2.000,00€

2020 COLAB 00539

SANCHEZ GIMENEZ, JUDITH

Filologies Romàniques

2.000,00€

2020 COLAB 00014

SZPIGA , AMADEO PEDRO

Dret Públic

2.000,00€

2020 COLAB 00568

UGUET MONTAÑÉS, PAULA

Medicina i Cirurgia

2.000,00€

2020 COLAB 00013

VANDY REO, ISABEL

Economia

2.000,00€
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Annex: Sol·licituds denegades
Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat Rovira i Virgili
Nº Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2020 COLAB 00012

05469566M

Pedagogia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00556

05938465A

Psicologia

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

2020 COLAB 00020

24482377G

Bioquímica i Biotecnologia

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 estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria
especifica per a cada tipus d'estudis

2020 COLAB 00564

39364426H

Antropologia Social, Filosofia i Treball Social

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

2020 COLAB 00557

39930526L

Filologies Romàniques

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

2020 COLAB 00565

39939746Q

Bioquímica i Biotecnologia

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

2020 COLAB 00572

39951692W

Bioquímica i Biotecnologia

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

2020 COLAB 00525

42339888Q

Psicologia

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

2020 COLAB 00574

43635382N

Bioquímica i Biotecnologia

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

2020 COLAB 00028

45882153M

Química Analítica i Química Orgànica

No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria
especifica per a cada tipus d'estudis

2020 COLAB 00570

47477718Z

Medicina i Cirurgia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00566

47480056Y

Enginyeria Electrònica, Elèctrica 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

2020 COLAB 00531

47863601A

-----

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 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

2020 COLAB 00015

47937947J

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00532

47938281W

-----

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

2020 COLAB 00026

48011277L

Pedagogia

No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2020 COLAB 00016

48136896N

Enginyeria Mecànica

No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria
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Annex: Sol·licituds denegades
Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat Rovira i Virgili
Nº Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2020 COLAB 00011

48187196B

Psicologia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00024

48273528R

Pedagogia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00025

48273528R

Pedagogia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00580

48273528R

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

2020 COLAB 00576

48275251E

-----

No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria
especifica per a cada tipus d'estudis
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

2020 COLAB 00554

48276847P

Medicina i Cirurgia

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

2020 COLAB 00582

48277607D

Psicologia

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

2020 COLAB 00578

48277746X

Bioquímica i Biotecnologia

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

2020 COLAB 00027

49421223L

Psicologia

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

2020 COLAB 00022

49974581C

Enginyeria Química

No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2020 COLAB 00021

53947881R

Ciències Mèdiques Bàsiques

No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2020 COLAB 00019

70270987F

Pedagogia

Sol·licitud duplicada

2020 COLAB 00560

X5381966N

Bioquímica i Biotecnologia

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

2020 COLAB 00562

X7244144H

-----

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

2020 COLAB 00017

X7725386P

Estudis Anglesos i Alemanys

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

2020 COLAB 00533

X8437019K

-----

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
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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Annex: Sol·licituds denegades
Beques de col·laboració destudiants en departaments universitaris

Universitat Rovira i Virgili
Nº Expedient

NIF/NIE

Departament

MOTIU/S DE DENEGACIÓ

2020 COLAB 00602

X9820782N

Educació

No estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria
especifica per a cada tipus d'estudis
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

2020 COLAB 00029

Y0863162D

-----

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 estar matriculat en el nombre de crèdits que la convocatòria
especifica per a cada tipus d'estudis
No tenir la nota mitjana d'acord amb la convocatòria

2020 COLAB 00023

Y1273431G

Geografia

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