RESOLUCIÓ JUS/18/2019, de 10 de gener, per la qual es publiquen 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 durant l’any 2019.

D’acord amb l’Ordre JUS/231/2017, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores, i mitjançant la Resolució JUS/2215/2018, de 17 de setembre, es van convocar 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.
Un cop vista la Proposta de resolució provisional de 26 de novembre de 2018;
Atesa la renúncia de la beneficiària d’una beca de formació Maria Sofia Sospedra Beltran;
Atès el desistiment de la beneficiària d’una beca de formació Soraya Sayah Olasolo;
Vista la llista de suplents publicada a la Proposta de resolució provisional, de la qual es prenen
en consideració les dues primeres suplents de beques de formació, Carmen Vivancos Sánchez
per renúncia de Maria Sofia Sospedra Beltran i Elisabet Jiménez Perdigones pel desistiment de
Soraya Sayah Olasolo;
Atesa la denegació de les al·legacions a la proposta de resolució provisional presentades per la
sol·licitant d’una beca de l’àmbit d’investigació Laura Arantegui Arràez;
Un cop vista la documentació addicional presentada pels proposats beneficiaris, de les seves
acceptacions i d’acord amb les comprovacions d’ofici previstes a les bases;
D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i la base 11.6 de l’Ordre JUS/259/2017, de 30 novembre,

Resolc:
−1 Donar publicitat a les beques atorgades a les persones que es detallen a continuació, 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, per a la 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.
El període de col·laboració s’inicia el 14 de gener de 2019 i finalitzarà el 20 de desembre de
2019, amb el benentès que es disposarà del mes d’agost de descans no computable a efectes
econòmics. Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals i es farà efectiva a
mesos vençuts, a excepció del mesos incomplerts, que es pagaran prorratejant el temps invertit
en la col·laboració, i el mes de descans, que no computa econòmicament. A aquests imports,
se’ls aplicarà la retenció corresponent de l’IRPF i de la Seguretat Social. La despesa total
proposada per a la concessió s’estableix en un import màxim de 85.324 euros.
Beques de col·laboració en matèria d’investigació
Aïda Escarré Borràs.
Andrea Arnalda Muñoz.
Pablo Romero Seseña.

Beques de col·laboració en matèria de formació
Patricia Rafael Antón.
Ray Folch Jané.
Alex Garcia Moreno.
Mateo Verdeal Gonzalez.
Nuria Bosch Flores.
Bet Termes Codina.
Clelia Dall’Oglio.
Carme Vivancos Sánchez.
Elisabet Jiménez Perdigones.
Beca de col·laboració en tasques d’arxiu i gestió administrativa
Joselyn Romera Garcia.
Beca de col·laboració en tasques de gestió econòmica
Jordi Ràfols Ribé.
Beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia
Alba Suñé Closas.
−2 Designar com a candidats suplents les persones següents:
Beques de col·laboració en matèria d’investigació
Andrea Alarcón Pérez.
Júlia Garriga Cunillera.
Anna Capellà Ricart.
Beques de col·laboració en matèria de formació
Ester Vilà Valls.
Mireia Sansano Montaña.
Pablo Muñoz Carmona.
Nerea Quintero González.
Mariona Bardina Riera.
Gerard Campos i Hernàndez.
Magdalena Ruiz Salmerón.
Ariadna Cardos Sanchez.
Patricia Pedroche Pérez.
Montserrat Robles Kauffmann.
Mireia Martinez Garcia.
Pau Camps Vilert.
David Serrano del Toro.
Adela Peña Rustullet.
Judith Monmany Pastor.
Mireia Diaz Serra.
Eva Torrent Boada.
Beca de col·laboració en tasques d’arxiu i gestió administrativa
Albert Martínez Ayza.
Beca de col·laboració en tasques de gestió econòmica
David Estefanell Mateos.
Beca de col·laboració en tasques de biblioteconomia
No hi ha candidat suplent.

−3 D’acord amb l’article 25.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
es declara, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds presentades.
−4 Es notifica aquesta Resolució a les persones interessades, mitjançant la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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.
−5 D’acord amb el punt 7.2 de la convocatòria, contra la Resolució de concessió, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició
davant la consellera de Justícia i presidenta del Centre en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al web
del Centre, esmentats anteriorment, segons el que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors
igualment des de l’endemà de la publicació al tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat i al web del Centre esmentats, d’acord amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé qualsevol
altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus drets o interessos legítims.
Barcelona, 10 de gener de 2019

Núria Clèries i Nerín
Directora

