
 
 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS AL TRANSPORT PÚBLIC PER A ESTUDIANTS AMB 

DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER AL CURS 2021-22 

 

Atesa la resolució de convocatòria dels Ajuts al transport públic per a estudiants amb dificultats 

econòmiques per al curs 2021-22 i un cop revisades les sol·licituds i la documentació presentada 

en el termini d’esmena, 

 

RESOLC 

1. Concedir als següents candidats l’ajut i l’import indicat:  

DNI/NIE Import 

***1606** 52,80 € 

***0176** 153,51 € 

***0316** 530,34 € 

***8011** 303,72 € 

***5337** 183,00 € 

***4962** 117,00 € 

***6071** 123,36 € 

***7564** 223,80 € 

***7727** 210,00 € 

***6207** 510,48 € 

***0133** 153,78 € 

***2890** 790,83 € 

***7420** 813,84 € 

***8320** 198,90 € 

***2863** 856,26 € 

***9475** 463,05 € 

***9681** 400,05 € 

***4944** 390,96 € 

***1300** 329,40 € 

***2034** 219,30 € 

***6513** 338,97 € 

***7765** 366,00 € 

***7793** 194,40 € 

***7889** 329,40 € 

***8318** 214,92 € 

***1573** 219,30 € 

***2422** 366,00 € 

***2503** 287,07 € 

***2380** 405,60 € 



***4952** 102,60 € 

***5348** 315,96 € 

***6716** 329,40 € 

***6875** 514,50 € 

***6875** 514,50 € 

***8222** 514,62 € 

***7465** 366,00 € 

***7471** 828,90 € 

***7745** 198,90 € 

***1243** 343,08 € 

***1738** 746,40 € 

***2903** 402,00 € 

***9100** 48,00 € 

***6376** 139,80 € 

***6684**  979,20 € 

***3232** 329,40 € 

***2999** 351,00 € 

***8683** 153,78 € 

***5019** 1.317,00 € 

***9115** 292,80 € 

***9121** 379,44 € 

***9148** 527,25 € 

***9159** 395,01 € 

***9361** 318,49 € 

***9492** 197,37 € 

***7778** 742,50 € 

***7261** 223,80 € 

***5558** 235,50 € 

***8229** 179,38 € 

***0683** 138,18 € 

***7512** 159,12 € 

***1983** 434,40 € 

***6942** 366,36 € 

***3488** 198,90 € 

***3882** 384,00 € 

***0582** 223,80 € 

***5381** 302,40 € 

***2687** 198,90 € 

***7747** 81,10 € 

***5758** 672,00 € 

***8596** 351,00 € 

 

2. Denegar les sol·licituds presentades pels següents candidats:  

DNI/NIE Motiu  

***37610** No aporta la documentació mínima exigida.  

***7221** Supera els criteris de renda establerts per a la convocatòria de les beques de caràcter 
general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.  

***6056** No aporta la documentació mínima exigida. 

***1949** No aporta la documentació mínima exigida. 



***2506** El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 

***0603** No aporta la documentació mínima exigida. 

***7235** El desplaçament no es fa amb transport públic. 

***6103** No aporta la documentació mínima exigida. 

***841** Sol·licitud presentada fora de termini.  

***2503** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***7719** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***7664** No aporta la documentació mínima exigida. 

***8014** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***0212** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***6073** No aporta la documentació mínima exigida. 

***6161** El desplaçament no es fa amb transport públic. 

***9296** No aporta la documentació mínima exigida. 

***3175** El desplaçament no es fa amb transport públic. 

***9625** No ha sol·licitat beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional (MEFP) i/o la beca Equitat de l’AGAUR i no acredita una situació 
sobrevinguda. 

***0677** No aporta la documentació mínima exigida. 

***1191** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***1742** El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 

***2503** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***8935** No aporta la documentació mínima exigida. 

***3868** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***8169** No aporta la documentació mínima exigida. 

***3242** No aporta la documentació mínima exigida. 

***7681** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***8728** Sol·licitud presentada fora de termini.  

***9049** El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 

***9116** El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 

***7037** No ha sol·licitat beca de règim general del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional (MEFP) i/o la beca Equitat de l’AGAUR i no acredita una situació 
sobrevinguda. 

***0670** El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 

***3667** 
 

El desplaçament no és entre la residència habitual durant el curs acadèmic i el centre 
docent/centre de treball o seu de l’entitat on du a termes les pràctiques curriculars o 
altres activitats equivalents. 



***7954** No aporta la documentació mínima exigida. 

***8194** La sol·licitud està incompleta i/o la documentació aportada no acredita suficientment 
la situació descrita. 

***2188** Supera els criteris de renda establerts per a la convocatòria de les beques de caràcter 
general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.  

***1503** No aporta la documentació mínima exigida. 

***9325** Supera els criteris de renda establerts per a la convocatòria de les beques de caràcter 
general del Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

***285** Sol·licitud presentada fora de termini.  

 

 

 

 

 

 

 

El cap de l’Oficina de l’Estudiant  

 

 

 


		2022-07-05T11:33:24+0200
	Miguel Ángel García Briongos - DNI 39698402B (SIG)




