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Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de les 32 beques de col·laboració d’estudiants en 

departaments universitaris per al curs acadèmic 2019/20, per estudiants que cursen estudis 

postobligatoris, convocades pel MEFP, la Comissió de Selecció resol publicar la llista d’admesos i 

exclosos. 

 

HA RESOLT: 

 

1. Admetre els següents candidats i candidates: 

 

NIF/NIE COGNOMS I NOM 

****2757* ALARCÓN RODRIGUEZ, MARINA 

****6182* ALCÁNTARA CORRAL, SANDRA 

****2560* BADENES TEJEDO, FABIO 

****5831* BADIA ESCRIHUELA, RAÚL 

****1906* BAÑUELOS CID, PAULA 

****8933* BARGHOUTI, ZINA 

****5183* BAYO GUARDIOLA, ROSA 

****9522* BELLA GARCIA, NEREA 

****2170* BELLMUNT GIL, ALBERT 

****9291* BERNAL MOHEDANO, RAFAEL 

****6736* BETETA GARCÍA, ANDREA 

****0903* BLANCO ESPELETA, EDUARDO 

****2109* BONANAD CARRASCO, TERESA 

****4029* BUILS MORALES, SARA 

****4779* CANTERO LOPEZ, NURIA 

****3090* CAPELLA RUFANGES, REYES 

****9890* CARRASCO JÉREZ, YAIZA 

****1307* CASTELLÓ FABREGAT, MARIA 

****0358* CENTELLES EBRI, REBECA 

****9543* CENTENO RICO, LAURA 

****3002* CHECA GONZALEZ, IVAN 

****2996* FERNANDEZ DE LA PRADILLA IBAÑEZ, ADRIAN 

****6246* FERNANDEZ MARTINEZ, PIERRE ANGELLO 

****3421* FONTESTAD GOMEZ, JOSE MIGUEL 

****3586* FRANCES HERRERO, ANGELA 

****9167* GARCIA MONTOLIU, CARLOS 

****9347* GASULLA BELLIDO, MARTA 

****8322* GAYETE DOMINGUEZ, GEMA 

****4429* GOTERRIS VICENT, MIRIAM 

****3801* HUERTAS ALBALADEJO, SARA 
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NIF/NIE COGNOMS I NOM 

****1047* IBAÑEZ IBAÑEZ, LAURA 

****9062* JUÁREZ MONTILLA, HELENA 

****8023* LUIS GOMEZ, JAUME 

****4893* MARTÍNEZ COLLADO, MIGUEL 

****9546* MARTINEZ MARTINEZ, KEVIN 

****8147* MATAS NAVARRO, PAULA 

****8907* MIRAVET LLORENS, PALOMA 

****8296* MOLINER GAITAN, MARIA 

****7630* MORATO GARCIA, MARIA LUISA 

****5678* NAVARRETE ALIAGA, OSCAR 

****3831* PIERA SENDRA, NURIA 

****0019* POZO GAVARA, VICTOR 

****1119* REGAL FAJARDO, NOELIA 

****3537* RIOFRIO CASTILLO, YARITZA MARISOL 

****3622* ROBLES LLORENS, MARIA 

****4778* ROSELLO JIMENEZ, LORENA 

****1494* SANCHEZ ALVAREZ, NAIARA 

****8842* SANTOS FABREGAT, SARA 

****3171* SANZ EBRI, ETELVINA 

****1517* SOLA SALES, SARA 

****4481* VALERO LAFUENTE, EZEQUIEL 

****5800* VELAZQUEZ MADRID, ARTURO 

  

 

2. Excloure els següents candidats i candidates pels motius indicats: 

 
NIF/NIE COGNOMS I NOM MOTIU  DENEGACIÓ 

****2089* 
ALCACER SALES, 

ALEIX 
No estar matriculat del primer curs de màster per primera vegada 

****2392* 
ALGUERO BORONAT, 

MAR 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis 

de Màster, en la totalitat del 1r curs 

****8801* 
CALA REMIGIO, 

SAILY DELIA 

No presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat 

pel Consell de Departament que corresponga 

No aconseguir la nota mitjana acadèmica exigida 

****8446* 
CHAOU LATORRE, 

JOEL 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis 

de Màster, en la totalitat del 1r curs 
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NIF/NIE COGNOMS I NOM MOTIU  DENEGACIÓ 

****8587* 
DOLZ FERRANDEZ, 

FERNANDO 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis 

de Màster, en la totalitat del 1r curs  

No estar matriculat del primer curs de màster per primera vegada 

****7665* 
LOPEZ OLIVA, 

VICENTE 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis 

de Màster, en la totalitat del 1r curs 

No aconseguir la nota mitjana acadèmica exigida 

****6179* 
RAMOS CARREGUI, 

BENET 
No estar matriculat del primer curs de màster per primera vegada 

****4003* SALES CRESPO, PAU 

No presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat 

pel Consell de Departament que corresponga  

No aconseguir la nota mitjana acadèmica exigida 

****9011* 
SALVADOR PARRA, 

MIGUEL 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis 

de Màster, en la totalitat del 1r curs 

****1760* 
SAURA BELLMUNT, 

ADRIA 

No presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat 

pel Consell de Departament que corresponga 

****5849* 
VENTURA ESPINOSA, 

JORGE 
No estar matriculat del primer curs de màster per primera vegada 

****2628* 
VILLALONGA 

GARCIA, RAQUEL 

No estar matriculat per ensenyament oficial en el curs actual, en la 

totalitat de crèdits que li resten per finalitzar estudis o en els estudis de 

Màster, en la totalitat del 1r curs  

No estar matriculat del primer curs de màster per primera vegada 

 

 

Contra aquesta resolució, els aspirants poden interposar una al·legació en el termini de 10 dies hàbils 

des de la data de la publicació. 

 

Aquesta al·legació es presentaran pel Registre de la Universitat Jaume I, o be per qualsevol dels 

mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

 

El President, 

 

 

 

 

 

Jesús Lancis Sáez 

Vicerector d’Investigació i Transferència 

 

 

Castelló de la Plana, 23 de setembre de 2019 

 


