
 
 

 
 

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES* 
CONVOCATÒRIA I-NETWORKS DE LA URV 
ESTUDIANTS CURS 2016/17 – 1er TERMINI 

 
 
 

* Aquest llistat recull l’estat actual de les sol·licituds presentades a la convocatòria  
I-NETWORKS DE LA URV CURS 2016-17- ESTUDIANTS en primer termini (del 15 
al 22 de novembre de 2016). Les sol·licituds que compleixen amb els requisits de la 
convocatòria estan considerades com a ADMESES, però en cap cas l’estat 
provisional ADMÈS/A significa l’atorgament de la beca. La proposta de resolució que 
es publica el dia 1 de desembre de 2016 estableix quins són els beneficiaris que 
gaudeixen de la beca, segons les esmenes presentades durant el període 
corresponent. 
 
 

Estudiant 
Estat 
provisional Motiu exclusió 

Y-1514544-P Admès/a 
48019371-V Admès/a 
71523994-C Admès/a 
X2210468F Admès/a 
Y3087409H Admès/a 
77791651-Q Admès/a 
39396700-T Admès/a 
48760250-C Exclòs/a 2 
48011356-Y Exclòs/a 3 
39682575-P Admès/a 
39654029-M Admès/a 
39930547-V Admès/a 
48002302-Z Admès/a 
G12445332 Admès/a 
48137042-C Exclòs/a 3 
39872405-L Exclòs/a 3 
39930002-R Exclòs/a 2 
45913988-P Exclòs/a 1 

 
MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

 
1. La sol·licitud no compleix amb els requeriments especificats a l’article  

1 de la convocatòria: Objecte de la Convocatòria: “promoure la 
participació dels estudiants de la URV a les activitats 
d’internacionalització que ofereixen les diferents xarxes educatives 
internacionals de les quals la URV és membre, així com les activitats  



 
 
 
 
 
promogudes en el marc d’aquestes xarxes per les universitats sòcies 
que les integren.” 

 
2. La sol·licitud està incompleta. 
 
3. No adjunta la documentació següent: carta d’acceptació o invitació 

per part de la xarxa o institució d’acollida.  
 
Els/les sol·licitants disposaran d'un període d’esmenes del 24 al 29 de 
novembre (inclòs)per presentar les reclamacions que considerin adients a fi 
d'esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva exclusió 
provisional o que exigeixin la seva correcció. 
 
Tarragona, 23 de novembre de 2016 
 
 
 
Data publicació: 23 de novembre de 2016 
Data de presentació d’esmenes: 24– 29 de novembre de 2016 (inclòs) 


