Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

Proposta de Resolució sobre la inadmissió i els desistiments de les sol·licituds
Atesa l’Ordre JUS/231/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de les beques de col·laboració per desenvolupar
estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme
tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre i,
D’acord amb la Resolució JUS/2215/2018, de 17 de setembre, per la qual es

convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs
relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les
activitats del Centre durant l'any 2019 (ref. BDNS 417311): 9 beques de
col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre, 3 beques de
col·laboració en les investigacions de l’àmbit social i criminològic, 1 beca de
col·laboració en arxiu i gestió administrativa, 1 beca de col·laboració en gestió
econòmica i administrativa i 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i
catalogació per a la Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada,
Atès el que determina la base 10.4 de l’Ordre JUS/231/2017, d’ 11 d’octubre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de col·laboració,
prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre
la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució
d’inadmisió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació
al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès que han estat exclosos del procés de selecció per no complir alguna condició
de les bases:
Mireia Pané Caballero

No presenta l'expedient acadèmic

Eva Gómez Barceló

No té el perfil de les persones beneficiàries: No és
estudiant de cap universitat catalana

Erick Paolo Cruz Pairazamán

No acredita el nivell C1 de català

Aina Seguí Tugores

No acredita el nivell C1 de català

Cristina Perez Martínez

No acredita el nivell C1 de català ni escull una modalitat
de beca (demana Investigació i Formació alhora)

Víctor Collado Arévalo

No té suficients crèdits superats

José Antonio Gómez Carrasco

No acredita el nivell C1 de català

Alberto Enrech Hernández

No té suficients crèdits superats

Maria Angeles Pubill Mora

No acredita el nivell C1 de català
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Álvaro Alejandro Alba

No acredita el nivell C1 de català i aporta estudis no
previstos a la convocatòria

Jordi Ferrús i Herrera

Aporta estudis no previstos a la convocatòria

Pierina Comenge Segalá

No acredita el nivell C1 de català i aporta estudis no
previstos a la convocatòria

Òscar Salvador Becerra

Aporta estudis no previstos a la convocatòria

A la vista dels escrits de renúncia presentats pels sol·licitants:
José Romero Pereira
Ainoa Torrado Sánchez
Paula Raventós Osuna
Daniel Cortés González
Elena Losada Gracia
Paula Padrós Ara
Marta Marco Córdova
Genís López Fernández
Elsa Arranz Puig
Belen Marquilles Nuñez de Arenas
Laura Muntané Farré
Proposo:
-1 Acceptar la renúncia dels sol·licitants:
José Romero Pereira
Ainoa Torrado Sánchez
Paula Raventós Osuna
Daniel Cortés González
Elena Losada Gracia
Paula Padrós Ara
Marta Marco Córdova
Genís López Fernández
Elsa Arranz Puig
Belen Marquilles Nuñez de Arenas
Laura Muntané Farré
-2 Que es tinguin per desistits de la sol·licitud de beca als següents beneficiaris:
Beca de col·laboració en matèria de formació
Soraya Sayah Olasolo
-3 Acceptar la renúncia dels beneficiaris:
Beca de col·laboració en matèria de formació
Maria Sofia Sospedra Beltran
-4 Atorgar a les persones que tot seguit es detallen, com a primers suplents
designats a la proposta de resolució provisional de data 26 de novembre de 2018,
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una beca, a càrrec de la partida núm. D/480000100/2150/0000 del pressupost de
despeses del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l’any 2019.
Beca de col·laboració en matèria de formació
Carmen Vivancos Sánchez
Elisabet Jiménez Perdigones
-5. La qual cosa es notifica a les persones interessades, mitjançant la seva
publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada (http://cejfe.gencat.cat/ca/transparencia/beques/).
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Barcelona,

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i
Suport Tècnic

