
sol·licitant situació motius exclusió 

Acosta Capilla, Laura Karen exclòs/a 2, 4, 7,23

Alegre Agís, Elisa exclòs/a 16

Biosca Brull, Maria admès/a

Bosque Alberich, Marc admès/a

Brandajs di Martino, Fiammetta exclòs/a 3, 4

Camacho Barcia, María Lucia exclòs/a 4, 7

Chirinos Medina, Carlos Alonso exclòs/a 4,7

Coca Ortegon, Adriana-Clemencia admès/a

Domínguez García, Santiago exclòs/a 1, 17

Echenique Mestre, Kenia exclòs/a 4,7, 8

Faccioli, Carlotta exclòs/a 4, 5, 7

Fliss, Oussama exclòs/a 4, 5, 7, 8, 9, 22 

Folch Mas, Ana Isabel exclòs/a 2, 17

Fortuño Bonet, Francesc admès/a

Gibert Ramos, Albert exclòs/a 1, 2, 3,  4, 7, 8

Gil Cardos, Katherina admès/a

Ginés Mir, Iris exclòs/a 2

Granero Villa, Xènia exclòs/a 8, 17, 18

Guardia Escoté, Laia admès/a

Haro Rodríguez, Juan admès/a

Iglesias Carres, Lisard exclòs/a 2

Iglesias Vázquez, Lucia exclòs/a 2, 4

Jurado Rota, Joan exclòs/a 2, 4, 7

Kalash, Basbeer exclòs/a 2

Kettner Hoeberg, Helle exclòs/a 2, 16

Kifle, Esrom Aschenaki exclòs/a 2, 4, 5, 7, 8

Lambea Llop, Núria admès/a

Lleixà Daga, Jessica exclòs/a 2, 4, 7

Llorens Vernet, Pere exclòs/a 13

Luciano Mateo, Fedra Nicaury admès/a

Magriña Lobato, Ivan exclòs/a 2

Malafronte, Marialuisa exclòs/a 1, 13

Marqués Salazar, Anna exclòs/a 18

Martín Gómez, Carmen exclòs/a 4, 7, 8

Martínez Treviño, Blanca Areli exclòs/a 15

Mas Capdevila, Anna exclòs/a 2, 4, 7, 8

Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2016

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses 



Massons Gassol, Gerard exclòs/a 2

Mauri Caballé, Marta exclòs/a 9, 17, 18

Miró Abella, Eugènica exclòs/a 3, 18

Montserrat Mas, Maria Antònia exclòs/a 3

Morla Folch, Teresa exclòs/a 2, 8

Muhea, Wondwosen Eshetu exclòs/a 2, 5

Muño Martínez, Néstor exclòs/a 18

Nadal Magriñà, Laura exclòs/a 2, 8, 19

Ojeta Lesaca, Ohiane exclòs/a 2, 4, 7

Olano Pozo, Jon Xavier admès/a

Oliva Ramal, Albert admès/a

Ortega Artigot, José Javier exclòs/a 17

Ribes González, Jordi exclòs/a 17

Roca Domènech Gemma exclòs/a 2

Rodríguez Borjabad, Celia exclòs/a 1, 2, 3, 18

Rodríguez Justicia, David admès/a

Roigé Castellví, Joana exclòs/a 1, 2, 3

Rosique Esteban, Núria exclòs/a 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

Santana Viera, Laura exclòs/a 6

Sanz Córdoba, Patricia admès/a

Sanz Puig, Rosa exclòs/a 13

Sarker, Mostafa Kamal admès/a

Sendra Toset, Anna admès/a

Solé Daura, Albert exclòs/a 1, 2, 3

Solis Baltodano, Maria José exclòs/a 4, 7

Turrión Prats, Judith admès/a

Valls Fusté, Maria del Mar admès/a

Vela Candelas, Juan admès/a

Zewdu, Yitagesu exclòs/a 4, 7, 8, 17

MOTIUS D'EXCLUSIÓ 

1. Sol·licitud, annex (currículum i descripció del projecte) i documentació en paper

3. Document que es genera al fer la sol·licitud on-line signada per l'interessat i el director de tesi

4. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, 
arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana, calculada d'1 a 10

2. Document annex a la sol·licitud (currículum i descripció del projecte)

5. Les persones sol·licitants que hagin cursat total o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, 
enginyeria, arquitectura, diplomatura en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol han 
d’acompanyar els expedients acadèmics dels certificats d'equivalència emesos per l'ANECA



16. El direrctor/a de tesi ha d'acreditar que pertany al projecte finançat

17. El director/a de tesi ha de tenir relació estatuària o contractual amb la URV durant la vigència de l'ajuda

22. Acreditació de la disminució 

23. Fotocòpia del passaport

TERMINI

21. Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada 
superior a 12 mesos al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (22/09/2015)

19. El projecte finançat no està vigent

6. Declaració nota mitjana de l'1 a 10 en el cas que en el certificat de llicenciatura, grau, enginyeria 
arquitectura, diplomatura i màster no hi consti

7. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol de llicenciatura

11. La data de finalització dels estudis de màster ha d'estar compresa entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de 
desembre de 2015 

12. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic del 1r cicle de la llicenciatura

9.Les persones sol·licitants que hagin cursat total o parcialment els estudis de màster en centres de fora del 
sistema universitari de l’Estat espanyol han d’acompanyar els expedients acadèmics dels certificats 
d’equivalència emesos per l’Agència Nacional

13. El director/a del projecte de tesi ho és de més d'una sol·licitud

14.  El director/a del projecte de tesi no forma part d'un Grup de Recerca de la Generalitat 

15.  El director/a del projecte de tesi no forma part de l'equip investigador del projecte finançat

El període per a esmenar la sol·licitud i presentar la documentació reclamada és des del 2 al 14 d'octubre 
de 2015

La documentació s'ha de presentar a qualsevol registre auxiliar o al Registre General de la Universitat
Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat
Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html

Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents: 

- Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l'Estat espanyol l a 
la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.   

20. Projecte de recerca no vàlid

6. Declaració nota mitjana de l'1 a 10 en el cas que en el cas de que e l'expedient del màster no hi consti

18. Resolució de concessió del projecte finançat on hi consti la data de finalització del projecte i que el 
director de tesi forma part del projecte finançat

8. Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster



Servei de Gestió de la Recerca

Data publicació: 01/10/2015 

- A les oficines de Correus de l'Estat espanyol, en la forma que s'estableixi reglamentàriament.

En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a la corresponent oficina de
Correus de l'Estat espanyol s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999,
de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçada a la
Univesitat Rovira i Virgili sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i
segallada per la corresponent oficina de Correus de l'Estat espanyol, s'entendrà com a data vàlida de
presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili

- A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger. 


