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Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 2012 
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES 

 

D’acord amb el punt 4.5 de l’acció 3.1 del Pla 2012 de Promoció de la investigació de la Universitat Jaume I 
Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (en la redacció aprovada pel 
Consell de Govern núm 24, de 24 de maig de 2012) es fa pública la resolució provisional de sol·licituds 
admeses i excloses. 

 

SOL·LICITUDS ADMESES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA SOL·LICITUD 

****7802T Agut Montoliu, Raül PREDOC/2012/43 
****8041J Braulio Gonzalo, Marta PREDOC/2012/09 

****9722Q Carbo Gas, Maria PREDOC/2012/14 
****0820T Castro Calvo, Jesús PREDOC/2012/36 
****5298A Catalán Pallarés, Sandra PREDOC/2012/21 
****8487H Enrique Roig, Ángel PREDOC/2012/51 
****7045W Fornás García, David PREDOC/2012/44 

****4554J García Juan, Beatriz PREDOC/2012/25 
****4822M García Molina, Irene PREDOC/2012/07 
****7294Q Gil Escrig, Lidón PREDOC/2012/45 
****5119P González Ausejo, Jennifer PREDOC/2012/32 
****7236Z Gozalbo Ejarque, Irmina PREDOC/2012/26 

****5765M Izquierdo Zandalinas, Sara PREDOC/2012/20 
****4753X Larrea Ibañez, Ane PREDOC/2012/33 
****3405Z Narbón Perpiña, Isabel PREDOC/2012/10 
****3192P Nebot Ibañez, Sara PREDOC/2012/48 

****5044W Orellana Martin, Laura PREDOC/2012/18 
****2777F Pedrajas Gual, Elena PREDOC/2012/46 
****1158A Peñalver Monfort, Antonio PREDOC/2012/12 
****8752B Ramos Del Cano, Fátima PREDOC/2012/29 
****6925S Roca Roca, Cristina PREDOC/2012/37 
****7691X Sánchez Górriz, Adrián PREDOC/2012/23 
****5206K Vicente Agut, Núria PREDOC/2012/13 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

****7974V Chiva Moliner, Patricia PREDOC/2012/39 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat. 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 

****5156E Del Rio Gonzalez, Eva PREDOC/2012/49 

- El currículum del sol·licitant no s’ha 
presentat firmat. 

- El currículum del director/a no s’ha 
presentat firmat. 

****3656A Duran Bosch, Ángel Juan PREDOC/2012/22 

- No acredita estar en possessió del títol 
diplomat/da, enginyer/a tècnic/a o 
arquitecte/a tècnic/a + 60 crèdits superats 
de màster oficial i tindre 300 crèdits entre 
els estudis de grau i de postgrau oficials, i 
estar admès en la fase investigadora del 
doctorat: Requisit 2.1 b b2 (màster de 48 
crèdits) 

- El currículum vitae del director/a no s’ha 
presentat firmat. 

****6290A Estrada Esteban, Cristina PREDOC/2012/35 

- No presenta fotocòpia confrontada del 
títol 

- No acredita la data de finalització 
d’estudis exigida per la convocatòria. 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat. 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 

- No acredita que el director de l’ajuda 
proposat siga investigador (principal o no) 
en un projecte I+D+I, amb vigència 
almenys fins a 31/10/2013 o presentar 
acceptació de la proposta de finançament 
en cas de no disposar de resolució 
definitiva. 

****8654R Fernández Crespo, Emma PREDOC/2012/17 
- El director de l'ajuda està dirigint una 
ajuda FPI UJI convocatòria 2009 
(PREDOC/2009/24).  

****5705L Ferrer Alcantud, Core PREDOC/2012/31 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

****1266R Gozalbo Felip, Mónica 
Isabel PREDOC/2012/40 

- En l’imprés de sol·licitud cal indicar la 
titulació acadèmica d’accés als estudis de 
tercer cicle o postgrau. 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica. 

****3668S Igual Castelló, Cristina PREDOC/2012/03 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en el màster que 
constituisca la part formativa del doctorat. 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 

****0387D Jarque Bou, Nestor Jose PREDOC/2012/38 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula curs 2012/2013. 

****5090P Kudama, Ahmed PREDOC/2012/27 
- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts.  

****5631M Madueño Manrique, 
Francisco PREDOC/2012/15 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts.  

****5246T Martinez Bonanad, David PREDOC/2012/04 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat.  

****2905C Milian Rofas, Inés PREDOC/2012/30 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  

****5657V Miravet Rubio, Maria PREDOC/2012/06 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica. 

****3388C Ortells Lorenzo, Javier PREDOC/2012/05 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat.  

****8027H Perez Soler, Javier PREDOC/2012/47 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l'UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  

****5684Q Pulcini, Cinzia PREDOC/2012/42 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

****83731H Ripolles Sanchis, Teresa PREDOC/2012/01 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts.  

- No acredita que el director de l’ajuda 
proposat siga investigador (principal o no) 
en un projecte I+D+I, amb vigència 
almenys fins a 31/10/2013 o presentar 
acceptació de la proposta de finançament 
en cas de no disposar de resolució 
definitiva. 

****20669F Rodriguez Jimenez, Angel 
David PREDOC/2012/41 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica. 

- Presenta fotocòpia del currículum. Cal 
adjuntar l’original. 

- La memòria del projecte de tesi no s’ha 
presentat firmada. 

****63146Y Ruiz Botella, Sheila PREDOC/2012/02 - El currículum vitae del director/a no s’ha 
presentat firmat.   

****4256K San Miguel Segura, 
Noemí PREDOC/2012/28 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula curs 2012/2013. 

****9793J Sánchez Castany, Roser PREDOC/2012/19 
- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts.  

****8594M Subero Saenz, Alvaro PREDOC/2012/08 

- Falta l’imprés 20 de sol·licitud. 
- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat. 

- No acredita una nota mitjana de 
l’expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 

- No acredita que el director de l’ajuda 
proposat siga investigador (principal o no) 
en un projecte I+D+I, amb vigència 
almenys fins a 31/10/2013 o presentar 
acceptació de la proposta de finançament 
en cas de no disposar de resolució 
definitiva. 

****4448G Tena Monferrer, Sandra PREDOC/2012/50 

- No acredita que el director de l’ajuda 
proposat siga investigador (principal o no) 
en un projecte I+D+I, amb vigència 
almenys fins a 31/10/2013 o presentar 
acceptació de la proposta de finançament 
en cas de no disposar de resolució 
definitiva.  
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

****7294K Trilles Oliver, Sergio PREDOC/2012/34 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l’UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  

****84594F Ventura Bort, Carlos PREDOC/2012/16 - Exclòs: beca concedida en convocatòria 
2011 (PREDOC/2011/23)  

****85313H Vidal Albalat, Andreu PREDOC/2012/24 

- No acredita estar admès/a en el curs 2012-
2013 en un programa de doctorat de l'UJI, 
o matriculat/da en un màster UJI que 
constituisca la part formativa del doctorat: 
Falta matrícula tutela acadèmica.  

****79698X Villanova Landete, Anna 
Rosa PREDOC/2012/11 

- No proposa un únic director doctor 
vinculat a l’UJI com a funcionari de 
carrera o contractat laboral indefinit a 
temps complet (Ajudant Doctor). 

- El currículum del sol·licitant no s’ha 
presentat firmat. 

 

La documentació necessària per esmenar les deficiències detectades s’ha de presentar al Registre General de 
la Universitat Jaume I (Edifici Rectorat, 1ª planta), adreçada al Vicerectorat d’ Investigació i Postgrau 
(directament, o per qualsevol dels procediments previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú), en el termini de 10 
dies hàbils comptadors a partir del següent al de publicació d’aquesta resolució provisional a l’adreça web de la 
Universitat, o siga, fins al 19 de gener de 2013. Cal tindre present que transcorregut el termini assenyalat sense 
complir allò requerit, es considera desistida la sol·licitud segons el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu 
comú (BOE de 27 de novembre de 1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 
Antonio Barba Juan 
Vicerector d’ Investigació i Postgrau 
 
 
 
 
 
 
Castelló de la Plana, 8 de gener de 2013 


