Vistos els acords presos per la Comissió Avaluadora dels Premis Xavier Gómez i Font a
la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès per a
la convocatòria de 2021 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9035, de 5 de
març de 2021),

RESOLC
Concedir els Premis Xavier Gómez i Font als treballs següents, ordenats alfabèticament
a partir dels cognoms de les persones que en són autores:
Agustí Alegre, Albert. La Crònica de Ramon Muntaner
Beltrán Lloría, Rebeca. Long-lived particles and neutrino mass models
Doménech Azorín, Daniel. Static characterization of radiation hard monolithic
active pixel sensors
Garcia Suñer, Meritxell. Fites a noves partícules a partir de les mesures de
precisió de les desintegracions i producció del Z i del W
Granado Martínez, Benerice. El lèxic especialitzat en traducció mèdica
Hernández Molina, Belén. Non-cytostatic treatments for melanoma: targeting
and topical delivery
Hervàs Arnandis, Susi. Catalitzadors oxídics preparats en miniemulsions sota
condicions hidrotermals
Mompó Ruiz, Adrià. Els polítics en la festa: participació en associacions festives
valencianes
Valls Ribas, Laura. Soldats, lleves i impostos. La pressió de la Monarquia hispànica
al territori català. Piera i Pierola, 1659-1705
Vázquez Sola, Aitana. The influence of perineuronal nets on the connectivity of
the thalamic reticular nucleus

Concedir un accèssit a cadascun dels treballs següents, igualment enumerats per ordre
alfabètic dels cognoms de les persones que en són autores:
Alapont Martí, Josep. Relativitat conceptual sense dogmes
Costa Llopis, Anna. El paper de la inducció emocional en la satisfacció corporal i
en l’estimació corporal en població femenina no clínica
Ferrer Sánchez, José Antonio. Fractional Derivatives, Fractals and Anomalous
Heat Transfer
Jankauskaite, Greta. A remote sensing approach to assessing wetland wildfire
damage using Sentinel-2 imagery. A case study of 2020 fire season in Pantanal
Matogrossense National Park, Brazil
Llopis Lacruz, Alberto. Nanopartícules polimèriques funcionalitzades amb bases
de Schiff per a aplicacions catalítiques

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació,
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la publicació.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística,
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