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Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 2013 
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES 

 

D’acord amb el punt 4.6 de l’acció 3.1 del Pla 2013 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 38, de 8 d’octubre de 2013) es fa pública la resolució provisional de sol·licituds 
admeses i excloses. 

 

SOL·LICITUDS ADMESES 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA SOL·LICITUD 

****5452L Bayarri Iturralde, Pilar PREDOC/2013/04 

****8737X Bernad Mechó, Edgar PREDOC/2013/49 

****5298A Catalán Pallarés, Sandra PREDOC/2013/14 

****9052P De La Torre Merelles, Fernando PREDOC/2013/13 

****7923B De Mingo López, Diego Víctor PREDOC/2013/01 

****5753M Delgado Calvo Flores, Lidia PREDOC/2013/21 

****9173B Díaz Martínez, Cristina PREDOC/2013/09 

****3656A Durán Bosch, Ángel Juan PREDOC/2013/06 

****4408J Esteban Altabella, Joan PREDOC/2013/36 

****4554J García Juan, Beatriz PREDOC/2013/33 

****4822M García Molina, Irene PREDOC/2013/02 

****7820H Izquierdo Pérez, Míriam PREDOC/2013/11 

****0387D Jarque Bou, Nestor José PREDOC/2013/47 
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SOL·LICITUDS ADMESES 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA SOL·LICITUD 

****0049D Jiménez Leiva, Andrea PREDOC/2013/27 

****8365Y López Centelles, Josep PREDOC/2013/17 

****7186M Loriguillo López, Antonio PREDOC/2013/10 

****5118N Maciá Delgado, María PREDOC/2013/23 

****3173A Mariam Duma, Bogdam PREDOC/2013/24 

****5344N Medina Vicent, María PREDOC/2013/16 

****7209T Melchor Borja, Carmen PREDOC/2013/12 

****7080L Mercader Ruiz, Jessica PREDOC/2013/34 

****3291C Miralles Armenteros, Sandra PREDOC/2013/22 

****1519R Miró Padilla, Anna PREDOC/2013/07 

****9611V Morant Gimeno, Ana María PREDOC/2013/03 

****3405Z Narbón Perpiñá, Isabel PREDOC/2013/35 

****3192P Nebot Ibañez, Sara PREDOC/2013/29 

****9788H Olmo López, Rocio PREDOC/2013/40 

****0568X Peris Salom, Edgar PREDOC/2013/25 

****7918Y Rubio Barreda, Andrea PREDOC/2013/08 

****3146Y Ruiz Botella, Sheila PREDOC/2013/15 

****0747R Sanahuja Ribés, Aida PREDOC/2013/42 
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SOL·LICITUDS ADMESES 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA SOL·LICITUD 

****1433Q Soldevila Torres, Fernando PREDOC/2013/32 

****9657X Sorolla Romero, Teresa PREDOC/2013/18 

****7294K Trilles Oliver, Sergio PREDOC/2013/48 

****3650B Vives Peris, Vicente PREDOC/2013/31 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

****1551D Bernalte Martí, Vicente PREDOC/2013/19 - El currículum vitae del director/a no 
s'ha presentat firmat. 

****6349L Cardona Benages, 
Adrián PREDOC/2013/26 

- No acredita estar admès/a en el curs 
2013-2014 en un programa de doctorat 
de l'UJI. 
- No acredita una nota mitjana de 
l'expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 
- La memòria del projecte de tesi no 
s'ha presentat firmada (imprès 22). 

****0302L Cortés Gómez, Ismael PREDOC/2013/50 

- No presenta fotocòpia DNI. 
- No presenta fotocòpia confrontada del 
títol. 
- No presenta fotocòpia confrontada del 
certificat acadèmic. 
- No acredita estar matriculat/ada en el 
curs 2013-2014 en un programa de 
doctorat de l'UJI. 
- La sol·licitud de l’ajuda no s’ha 
presentat signada pel sol·licitant i pel 
tutor (imprès 20). 
- El currículum del sol·licitant no s’ha 
presentat firmat (imprès 21). 
- La memòria del projecte de tesi no 
s'ha presentat (imprès 22). 
- L' informe del director/a no s'ha 
presentat (imprès 23). 
- El document de la identificació del 
projecte no s'ha presentat (imprès 25). 
- El currículum vitae del director/a no 
s'ha presentat (imprès 3). 

****5689J De Las Heras Chanes, 
Joan PREDOC/2013/30 

- No acredita estar admès/a en el curs 
2013-2014 en un programa de doctorat 
de l'UJI.  
- La sol·licitud de l'ajuda no s'ha 
presentat signada pel tutor/a (imprès 
20). 
- La memòria del projecte de tesi no 
s'ha presentat firmada pel tutor/a 
(imprès 22). 
- L'informe del director/a no s'ha 
presentat firmat (imprès 23). 
- El document de la identificació del 
projecte no s'ha presentat firmat pel 
tutor/a (imprès 25). 
- El currículum vitae del director/a no 
s'ha presentat firmat (imprès 3). 

****1499T Erdemir, Aytac PREDOC/2013/37 

- No presenta permís de residència i de 
treball a Espanya. (Convocatòria art. 
2.1a)  
- No acredita l'homologació dels estudis  
a Espanya. (Convocatòria art. 2.1b) 
- No presenta la memòria del projecte 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

DOCUMENT 
D’IDENTITAT SOL·LICITANT REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

de tesi (imprès 22). 
- No presenta el currículum vitae del 
director (imprès 3). 

****7045W Fornas Garcia, David PREDOC/2013/46 - El currículum vitae del director/a no 
s'ha presentat firmat (imprès 3). 

****9692M González Monsalve, 
Jonatan Andrey PREDOC/2013/45 

- No presenta permís de residència i de 
treball a Espanya. (Convocatòria art. 
2.1a)  
- No acredita l'homologació dels estudis  
a Espanya. (Convocatòria art. 2.1b) 

****4673D Gutierrez Balaguer, 
María PREDOC/2013/39 

- No acredita estar admès/a en el curs 
2013-2014 en un programa de doctorat 
de l'UJI. 

****4206X Marí Mezquita, Pilar PREDOC/2013/41 - El currículum del sol·licitant no s'ha 
presentat firmat (imprès 21). 

****1158A Peñalver Monfort, 
Antonio PREDOC/2013/05 

- No acredita estar matriculat/ada en el 
curs 2013-2014 en un programa de 
doctorat de l'UJI. 

****7407T Peris Pérez, Bernardo PREDOC/2013/28 

- 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 15/11/2013. 

****340 Petrovic, Marko PREDOC/2013/38 

- No presenta permís de residència i de 
treball a Espanya. (Convocatòria art. 
2.1a)  
- No acredita l'homologació dels estudis  
a Espanya. (Convocatòria art. 2.1b) 
- No presenta la memòria del projecte 
de tesi (imprès 22). 

****9793J Sánchez Castany, 
Roser PREDOC/2013/43 

- No acredita estar matriculat/ada en el 
curs 2013-2014 en un programa de 
doctorat de l'UJI. 
- No acredita una nota mitjana de 
l'expedient acadèmic corregida igual o 
superior a 1,80 punts. 
- La memòria del projecte de tesi no 
s'ha presentat firmada (imprès 22). 

****8902R Sánchez Hernández, 
Ester Ariadna PREDOC/2013/44 

- No acredita estar admès/a en el curs 
2013-2014 en un programa de doctorat 
de l'UJI. 
- El currículum del sol·licitant no s'ha 
presentat (imprès 21). 

****8810R Zorrilla Silvestre, 
Lorena PREDOC/2013/20 

- El currículum vitae del director/a no 
s'ha presentat firmat (imprès 3). 
- El document de la identificació del 
projecte no s'ha presentat (imprès 25). 

 

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 
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Universitat, es a dir, fins al 31 de gener de 2014. 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, 20 de gener de 2014 


