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Proposta de resolució provisional de concessió de les beques de formació d’àmbit euromediterrani per a 
llicenciats superiors de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 

Vist l’ACORD IEMED/010/2021 de convocatòria de les beques per a l’any 2022 de formació pràctica 
d’àmbit euromediterrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània destinades a persones titulades 
universitàries i l’ACORD IEMED/001/2019, pel qual es van aprovar les bases reguladores que han de regir la 
concessió de les referides beques. 

Atès l’Acord de la comissió de valoració de data 9 de desembre de 2021 pel qual s’ha procedit a valorar els 
mèrits al·legats i la documentació aportada per les persones sol·licitants d’acord amb els criteris establerts 
en les Bases de la convocatòria. 

Aquest tribunal de selecció, d’acord amb la Base 11 i 12 de la convocatòria 

PROPOSA: 

Primer.- La relació de persones seleccionades com a adjudicataris provisionals de les vuit beques de 
formació d’àmbit euromediterrani per a llicenciats superiors de l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
d’acord amb la llista que figura a l’annex 1, amb indicació de la llista ordenada de beneficiaris/àries 
assignats a cadascun dels àmbits d’actuació previstos a la Base 3 . 

Les persones proposades com a beneficiàries de les beques han de comunicar la seva acceptació i han de 
presentar un document en què consti de manera expressa aquesta acceptació dins el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya de la proposta provisional de concessió.  

Segon.- La relació de les persones admeses que hagin obtingut un mínim de 60 punts que conformen la 
llista de suplents, d’acord amb la llista que figura a l’annex 2, ordenada per ordre de puntuació. 

En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la beca no l’accepti o 
desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la beca a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva 
per ordre de puntuació. 

Tercer.- La relació de les persones que hagin otingut menys de 60 punts, d’acord amb la llista que figura a 
l’annex 3, ordenada alfabèticament. 

Quart.- Fer pública la proposta de resolució provisional de concessió de les beques de formació d’àmbit 
euromediterrani per a llicenciats superiors de l’Institut Europeu de la Mediterrània al Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i, amb caràcter complementari, al tauler 
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d’anuncis de les dependències de l’IEMed i a la web de l’IEMed (www.iemed.org), amb indicació que les 
persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la 
Resolució al Tauler electrònic, d'acord amb 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, un recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
 

L’instructor 

 

 

Roger Albinyana 
 
Barcelona, 22 de desembre de 2021 
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Annex 1 
 
Relació de persones adjudicatàries de les beques/ 

Relación de personas adjudicatarias de las becas/  

Relation de personnes adjudicataires des bourges/  

Relationship of adjudicators persons of the scholarships  

     

Nom/ 
Nombre/ 
Prénom/ 

Name  

Cognom / 
Apellido / 

Nom/ 
Surname 

Àmbits d’actuació/ Ámbitos de actuación/ Domaines 
d’action/ The internships’ areas 

Puntuació/ 
Puntuación/  

ponctuation/ 
punctuation 

Aida Traidi  Món àrab i mediterrani 96 

Giulia Maria Ferraresi Igualtat de gènere a la mediterrània 95 

Paula Gomila Polítiques euromediterrànies i EuroMeSCo 94 

Elena Romanin Polítiques regionals mediterrànies i desenvolupament humà 92 

Ivet Armengol Web corporatiu, xarxes socials i premsa 89 

Juan Manuel Pérez Recursos, enquesta euromed i anuari 87 

Biel Muñoz Cultura i societat civil a l’espai euromed 86 

Edward Rodger Recolzament institucional i relacions euromediterrànies  88 
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Annex 2 
 

Relació de la resta de persones admeses que constitueixen la llista de reserva/ 

Relación del resto de personas admitidas que conforman la lista de reserva/  

Relation du reste de personnes admises qui constituent la liste de réserve/  

Relationship of the rest of admitted persons who constitute the list of substitutes 
 

  

Cognom / Apellido / 
Nom/ Surname 

Nom/ Nombre/ 
Prénom/ Name 

 

Puntuació/ 
Puntuación/  

 

ponctuation/ 
punctuation 

 

Magrinyà Pau 81  

Amri Atef 79  

Gomis Clàudia 78  

Limacher Nina 77  

Macshane Benjamin 76  

Hamel Bruna 75  

Voglauer Karoline 74  

Sancha Laura 73  

Alberti Pol 71  

Armengol Joaquim 70  

Martignoni Laura 69  

Medina Ismael 68  

Ben Abrada Mounia 67  

Jung Dustin 66  

Oliver Jordi 65  

Pappalardo Ilenia 64  

Ghezzaz Thilleli 62  

Casale Massimiliano 61  

Ochoa Alba 60  

Baizan Aina 62  

Llovet Mireia 61  

Pelegrín Víctor 60  

Ros Guillem 60  

Shannon Gouppy 60  

Targarona Núria 60  
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Annex 3 
 
Relació de persones que hagin obtingut menys de 60 punts/ 
Relación de personas que hayan obtenido menos de 60 puntos /  

Relation de personnes qui ont reçu moins de 60 points/ 

Relationship of adjudicators persons who have received less than 60 points 

  
 
Cognom/ Apellido/  Nom/ Surname Nom/ Nombre/  Prénom/ Name 

Abrain Enrique 

Akoum Nader 

Ayesh Husni 

Bada Neila 

Balcells Joan 

Bayarte Paula 

Bedetti Alessandro 

Ben Hadj Yahia Farah 

Borges Paula 

Calvo Nuria 

Cantachin Sara 

Capitaine Juliette 

Comaposada Anna 

Coto Raquel 

De Felice Angela Federica 

Demnati Sarah 

Di Costanzo Federico 

Dieste Sonsoles 

Donaldson Maya 

Ebert Lea 

Ennaciri Layla 

Ferraz Catarina Maria 

Fuertes Teresa 

Garcia Mar 

Gironès Montserrat 

Grishev Liubomir 

Guijosa Àlex 

Hermas Soukaina 

Ibtissem Boumeslout 

Janowsky Janis 

Janzic Magdalena 
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Kashari Esmeralda 

Khalaf Salma 

Klapisch Pablo 

Lagé Irene 

Laparra Ferran 

Lenoir Maÿlis 

Leon Abel 

López Núria 

Lovreglio Julian 

Marsella Guido 

Mechkour Rajae 

Pacho Marcos 

Pagnotta Edoardo 

Peña Miguel 

Ramis Costança Magdalena 

Revilla Guillermo 

Riaza Alberto 

Ruiz Elena 

Sanchez Judit 

Sfar Fatma 

Van Riel Eelco Peter 

Vaz Margarida 

Vizcarro Aida 

Volpe Marta 

Yapar Hakan 

 




