
 

 
 
 
 

Resolució de la convocatòria de les  Beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB.  
Curs 2011- 2012 

 
 
D’acord amb la convocatòria de beques per a fer estudis a UAB Idiomes Campus per al curs 2011-
2012, que diu: 
 
Es reserven 10 beques perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2010-
2011 i que hagin formalitzat la inscripció en qualsevol dels cursos que ofereix el Servei de Llengües 
de la UAB durant el curs 2011-2012. 
 
Vistes les sol·licituds presentades i aplicats els criteris i l’ordre de prelació establerts a la convocatòria. 
 
En virtut de l’autorització de la Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, la Cap de l'Àrea d'Afers 
Acadèmics, 
 
RESOL, 
 
 
Primer: L’adjudicació dels 10 ajuts destinats als alumnes de nou accés a la UAB en el curs 2011-2012 
a les persones que es relacionen a l’annex I. 
 
Segon: Deixar en llista d’espera i per ordre de prelació a les persones que es relacionen en l’annex II, 
per cobrir possibles vacants produïdes en el cas que es produeixin renúncies. 
 
Tercer: denegar les sol·licituds dels alumnes que es relacionen a l’annex III pels motius que 
s’indiquen. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Masoliver Puig 
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar 
recurs d’alçada  davant de l’Excm. i Mgfc. Rector de la UAB en el termini d’un mes, a comptar des del 
dia de la recepció d’aquesta notificació, o si s’escau, del dia de la seva publicació, d’acord amb el que 
disposa l’article 115 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. 
 

 



 
 

ANNEX I 
 
Llista d’adjudicats 
Cognoms i nom 
 
Alija Martínez, Alejandra 
Altadill Ferrando, Cinta 
Borràs Gas, Guillem 
Fuentes García, Abraham 
Herrero,Nogareda, Laia 
Lázaro Silva, Alba 
Martínez Alamilla, Joan Manuel 
Pascual Juanola, Marta 
Pérez Llovell, Marta 
Santillán Arrieta, Evelyn 
 

ANNEX II 
 
 
Relació de sol·licitants en llista d’espera per ordre de prelació 
 
Cognoms i nom 
 
Félez Nóbrega, Mireia 
Álvarez Castaño, Víctor Hugo 
Capa Carles, Víctor 
Rubio Lorente, Laura 
Leal López, Sergio 
Wójcik, Aleksandra 
Carretero Moreno, Alejandro 
Stella, Anna 
Ariza Lemus, Nelson Mateo 
Ansorena Anza, María Begoña 
 

ANNEX III 
 
 
Relació de sol·licituds denegades 
 
Cognoms i nom    Denegat per 
 
Caballero Maside, Ana Josefa 
Fortuny Brasó, Maria 

no complir els requisits acadèmics 
no complir els requisits acadèmics 

Gómez Alcalá, Núria no complir els requisits acadèmics 
Pitarch Centelles, Laia no complir els requisits acadèmics 
Sosa Portugal,Silvana Nelly no complir els requisits acadèmics 
Torra Duran, Cristòfol no complir els requisits acadèmics 
Turón Jiménez, Anna no complir els requisits acadèmics 

  
 

 
 

 
 
 


