
 
 
 
 
 

 

Resolució de 18 de setembre de 2008, del president de la Comissió Executiva 
d’Ajuts Universitaris,  per la qual es resol la convocatòria dels premis “Com és 
un científic o una científica?” per a l’any 2008 
 
La Resolució IUE/2160/2008, de 25 de juny (DOGC núm. 5170, de 10.07.2008) va 
aprovar les bases i va obrir la convocatòria dels premis “Com és un científic o una 
científica?” per a l’any 2008. 
 
Atesa la proposta presentada pel Jurat reunit en data 16 de setembre de 2008, 
d’acord amb el que disposa la base 8 i tenint en compte els criteris de valoració 
establerts a la base 7 de l’annex de la Resolució IUE/2160/2008, de 25 de juny; 
 
Atès que 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 l’ús de les funcions que 
li han estat i vista la proposta del Jurat, 
 
Resolc: 
 
Article 1 
 
Atorgar els següents premis per un import global de 2.100,00€ a càrrec de la partida 
pressupostària 483.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2008. 
 
Sabadell: 
 
1r Premi. Una càmera fotogràfica reflex digital: Sr. Jaume Marrugat de la Iglesia 
2n Premi. Un reproductor MP3: Sra. Ester Jordana Lluch 
3r Premi. Un marc de fotografia digital: Sr. Jan Spengler 
 
Girona: 
1r Premi. Una càmera fotogràfica reflex digital: Sr. Pep Anton Vieta Corcoy 
2n Premi. Un reproductor MP3: Sr. José de Jesús Flores Salazar 
3r Premi. Un marc de fotografia digital: Sr. David de Lorenzo López 
 
 
Article 2 
L’acte de lliurament dels premis es realitzarà el dia 26 de setembre de 2008 als llocs 
que designaran la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Article 3 
Desestimar les sol·licituds que figuren en el document annex 1 pels motius que s’hi 
indiquen, atenent als criteris d’avaluació i selecció. 
 

 



 
 
 
 
 

 

Article 4 
Excloure les sol·licituds que figuren en el document annex 2 pels motius que s’hi 
indiquen. 
 
 
Disposició final 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, o bé poden interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 

 
Barcelona,  18 de setembre de 2008 
 
 
 
Joan Majó Roca 
President de la Comissió Executiva d’Ajuts 
Universitaris 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
 
Sol·licituds denegades 

 
 

Núm. Exp. Id del/de la sol·licitant Motiu Denegació 
0001 465893320Z No haver assolit la valoració necessària 

tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0002 52609648T No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0003 37238683G No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0005 X2549503E No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0006 45935486R No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0007 3967951D No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0008 39157958K No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0009 36558571W No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0010 38414844Z No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0011 47704950Y No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0012 X9360514C No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0014 45486374X No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0015 43744215D No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0016 40356140H No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0019 X5430235G No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0020 47809286Z No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0021 37674864J No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

 



 
 
 
 
 
 

0025 X9072921L No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

0026 48360734Z No haver assolit la valoració necessària 
tenint en compte els criteris de la 
convocatòria 

 
 
  

 



 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 
Sol·licituds excloses 
 
 
Núm. Exp. Id del/de la sol·licitant Motiu Denegació 
0023 46772243H No compliment de l’article 5.3 de l’ordre 

IUE/2160/2008 de la convocatòria 

0028 39734546E No compliment de l’article 5.3 de l’ordre 
IUE/2160/2008 de la convocatòria 

0030 39904244A No compliment de l’article 5.3 de l’ordre 
IUE/2160/2008 de la convocatòria 
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