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ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS
BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI
D’EUROPA, PER AL CURS 2020-2021
Finalitzada la fase d’avaluació per la Comissió de Valoració (barem i entrevista/prova), s’acorda
publicar la llista amb el resultat de l’avaluació en este procés de concessió de dos beques,
anunciat mitjançant Resolució d’1 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat (DOGV
8828/05.06.2020), per a una fase d’al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils, de
conformitat amb l’article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització
d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.
Nieves Delgado Berenguer

18’34 puntos

Miguel Alfredo Egea Ferrer

17’67 puntos

Daniel Torres Portilla

17’61 puntos

Yurema Pallarés Pla

17’44 puntos

Tania Sarai Antón Garrido

17’21 puntos

Mª Ángeles Lasso Giménez-Esparza

16’06 puntos

Nicolas David Michel

15’61 puntos

Silvia Chilet Jorge

15’49 puntos

María Carro Pitarch

15’08 puntos

Helena Ripollés Rodríguez

10’74 puntos

Laura Colonques Casaña

10’73 puntos

Com que el Col·legi d’Europa està actualment en procés de realització de les entrevistes, per a
efectuar la seua selecció definitiva, en el moment que l’esmentada institució notifique que algú
dels aspirants nomenats en el punt anterior no ha estat definitivament seleccionat, quedarà exclós
en este procés de concessió de beques, per no reunir el requisit exigit en el punt 3.1.c) del Decret
9/2017,de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores
per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.
Tot allò d’acord així mateix amb el punt Tercer, apartat 2, de la Resolució d’1 de juny de 2020, de
la Presidència de la Generalitat, abans esmentada.
València, 29 de juny de 2020
La secretària de la Comissió Avaluadora,
Amparo Blay Colás

