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ACTA RECLAMACIONS I ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LES BEQUES
D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS
2020/2021
Reunits telemàticament l’òrgan col·legiat constituït com a comissió
d’avaluació de les Beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors per al
curs 2020/21 en data 12 d’abril a les 13.00h mitjançant l’eina digital
“Microsoft Teams” compost per:
El Sr. Albert Ferràndez, regidor de delegat d’Educació, exercint com a
president de la comissió.
El Sr. David Reixach, Cap dels Serveis Jurídics, exercint com a secretari de
la comissió.
La Sra. Cristina Pinto, Tècnica de la secció d’educació exercint com a vocal.

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

I una vegada publicat el barem provisional en data 9 de març de 2021
(annex 1) i establert el període de reclamacions i esmena de deficiències del
10 al 23 de març de 2021, es resolen les següents reclamacions
presentades:
X2021004279 5067G ADFACA
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 1 punt
Puntuació per família numerosa: 0,5 punts
Puntuació nota mitjana: 2 punts
Puntuació total: 3,5 punts
X2021003312 9145V AIALGO
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 9 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
9. Altres requisits dels sol·licitants i/o famílies
9.1 Serà motiu de denegació de la beca que els membres de la unitat
familiar no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i/o la Tresoreria de la Seguretat Social,
excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de
Benestar i Família d’aquest Ajuntament o que s’hagi formalitzat un
fraccionament del deute existent.
X2021003662 4253H ANMAMA
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.2 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
6.2. Valoració expedient acadèmic
Es requereix haver obtingut una puntuació mitjana mínima de 5 en el
currículum del curs anterior. Els sol·licitants amb puntuació inferior queden
exclosos a sol·licitar la beca. Es calcularà la nota mitjana de les puntuacions
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de les assignatures/crèdits avaluats el curs anterior amb puntuacions de 0 a
10.
X2021001371 5186P ANBANA
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 5 punts
Puntuació per família monoparental: 0,5 punts
Puntuació per discapacitat: 0.5
Puntuació nota mitjana: 4 punts
Puntuació total: 10 punts

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

X2021004288 6054W ANFEAR
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 5 punts
Puntuació nota mitjana: 3 punts
Puntuació total: 8 punts
X2021002101 4068J ARFOCA
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 9 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
9. Altres requisits dels sol·licitants i/o famílies
9.1 Serà motiu de denegació de la beca que els membres de la unitat
familiar no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i/o la Tresoreria de la Seguretat Social,
excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de
Benestar i Família d’aquest Ajuntament o que s’hagi formalitzat un
fraccionament del deute existent.
X2021004270 7199K ARESGO
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 9 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
9. Altres requisits dels sol·licitants i/o famílies
9.1 Serà motiu de denegació de la beca que els membres de la unitat
familiar no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i/o la Tresoreria de la Seguretat Social,
excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de
Benestar i Família d’aquest Ajuntament o que s’hagi formalitzat un
fraccionament del deute existent.
X2021003314 8810Z CAPEPE
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 9 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
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9. Altres requisits dels sol·licitants i/o famílies
9.1 Serà motiu de denegació de la beca que els membres de la unitat
familiar no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i/o la Tresoreria de la Seguretat Social,
excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de
Benestar i Família d’aquest Ajuntament o que s’hagi formalitzat un
fraccionament del deute existent.
X2021002913 6343Q DACUNA
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 9 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/2021, on s’explicita:
9. Altres requisits dels sol·licitants i/o famílies
9.1 Serà motiu de denegació de la beca que els membres de la unitat
familiar no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i/o la Tresoreria de la Seguretat Social,
excepte en el cas d’existència d’un informe favorable de la secció de
Benestar i Família d’aquest Ajuntament o que s’hagi formalitzat un
fraccionament del deute existent.
X2021004273 4493X DIALJA
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 1 punt
Puntuació nota mitjana: 4 punts
Puntuació total: 5 punts
X2021000966 1631Q EMNIPO
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.1.1 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/21, on s’explicita:
“...Queden excloses les sol·licituds on la capacitat econòmica familiar, és a
dir, la renda familiar, sigui superior a 28.000,00 euros.
Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor
o tutora legal; la persona encarregada de la guarda i protecció del menor;
l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25
anys que visquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim
exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com
els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
X2021003990 7770Q FEROBA
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.1.1 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/21, on s’explicita:
“...Queden excloses les sol·licituds on la capacitat econòmica familiar, és a
dir, la renda familiar, sigui superior a 28.000,00 euros.
Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor
o tutora legal; la persona encarregada de la guarda i protecció del menor;
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l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25
anys que visquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim
exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com
els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
X2021003993 6614D LALLOBA
Desestimar la reclamació presentada. Es comprova la nota mitjana de
l’expedient i la puntuació atorgada és correcta.
Segons el punt 6.2 de les Bases reguladores de concessió de beques d’ajuda
a estudiants d’estudis superiors per al curs 2020/21, on s’explicita:
Es calcularà la nota mitjana de les puntuacions de les assignatures/crèdits
avaluats el curs anterior amb puntuacions de 0 a 10.
X2021003046 9251H LAGATE
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.1.1 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/21, on s’explicita:
“...Queden excloses les sol·licituds on la capacitat econòmica familiar, és a
dir, la renda familiar, sigui superior a 28.000,00 euros.
Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor
o tutora legal; la persona encarregada de la guarda i protecció del menor;
l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25
anys que visquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim
exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com
els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
X2021003663 4254L MIMAMA
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.1.1 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/21, on s’explicita:
“...Queden excloses les sol·licituds on la capacitat econòmica familiar, és a
dir, la renda familiar, sigui superior a 28.000,00 euros.
Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor
o tutora legal; la persona encarregada de la guarda i protecció del menor;
l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25
anys que visquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim
exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com
els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili
X2021004297 9757C NIALGO
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 2 punts
Puntuació per família monoparental: 0.5 punts
Puntuació nota mitjana: 5 punts
Puntuació total: 7.5 punts
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X2021004278 7989K PAMUFE
Desestimar la reclamació presentada segons el punt 6.1.1 de les Bases
reguladores de concessió de beques d’ajuda a estudiants d’estudis superiors
per al curs 2020/21, on s’explicita:
“...Queden excloses les sol·licituds on la capacitat econòmica familiar, és a
dir, la renda familiar, sigui superior a 28.000,00 euros.
X2021003668 2703L SULITR
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 1.5 punts
Puntuació nota mitjana: 1 punts
Puntuació total: 2.5 punts
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X2021003653 3050F TAPASP
Acceptar la reclamació presentada.
Revisada la documentació, queda exclosa la sol·licitud ja que la renda
familiar és superior a 28.000,00 euros
X2021003656 3195L TOORCA
Acceptar la reclamació presentada.
Puntuació per renda familiar: 1 punts
Puntuació per discapacitat: 0.5 punts
Puntuació nota mitjana: 5 punts
Puntuació total: 6.5 punts
Valorades les sol·licituds presentades de reclamacions i esmena de
deficiències especificades, es modifica el llistat de barem provisional i
s’estableix com a definitiu (annex 2). La publicació del llistat de les beques
atorgades segons el calendari establert és el 27 d’abril de 2021.
Es tanca la sessió a les 13.30h.
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