Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2017
Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

sol·licitant

situació

motius exclusió

Alcázar López Mireia

exclòs/a

1

Alegre Agís Elisa

admès/a

Balmaseda Rubina Aitor

admès/a

Bellene Arena Juan Pablo

exclòs/a

2, 3, 4, 5, 8

Bernal Barbosa Magda Patricia

exclòs/a

2, 4, 5, 8

Caballé Fabra Gemma

exclòs/a

2

Camacho Barcia María Lucía

exclòs/a

8

Carrión Gualán Paulo

exclòs/a

4, 5, 8

Chirinos Medina Carlos Alonso

admès/a

Cortés Ordóñez Harold

exclòs/a

3, 4, 5, 8

Esteban Figuerola Patrícia

exclòs/a

2

Expósito Lorenzo Nora

exclòs/a

8, 15

Gasol Alonso Laia

admès/a

9

González Paradell Nieves

admès/a

González Quilen Carlos Alberto

exclòs/a

4, 5, 8

Hidalgo Serrano Miriam

exclòs/a

1

Huete García Ángel

exclòs/a

15

Kettner Hoeberg Helle

exclòs/a

2

Lleixà Daga Jessica

exclòs/a

2

Llorens Vernet Pere

admès/a

Marques Casimiro Beatriz

admès/a

Martínez Rodríguez María Ángeles

admès/a

Méndez Ortega Carles

admès/a

Miró Abella Eugènia

exclòs/a

1

Mogas Recalde Jordi

exclòs/a

1

Mohamed Ramadan Khaled

exclòs/a

2

Muñoz Hernando Judit

admès/a

Myriam Souleymanou

exclòs/a

2, 15, 16

Nexha Albenc

exclòs/a

4, 5, 6, 8

Paco Ancalle Rudy Ariel

exclòs/a

1

Pérez Cantero Alba

exclòs/a

2, 6, 13

Pons Mercadé Pere

exclòs/a

1

Pujol Perdices Marina

admès/a

Ramírez González Elena

exclòs/a

1

Rodríguez Borjabad Cèlia

admès/a

Royes Buisan Jordi

admès/a

Saleh Ali Ali Emran

exclòs/a

Saltó De La Torre Joan

admès/a

Sánchez Gonzaga Vladimir

exclòs/a

4, 5

Sangama Suazo Patricia Melissa

exclòs/a

4, 5, 8, 15

Sanromà Giménez Mònica

exclòs/a

2, 6

Solis Baltodano Maria Jose

exclòs/a

1

Sunyer Figueres Mercè

admès/a

Targa Barrera Antoni

exclòs/a

1

Teixell Puig Oriol

exclòs/a

2

Valls Trepat Alba

exclòs/a

2, 4, 5

Verdugo Fernández Pedro Manuel

admès/a

Weggelaar André

admès/a

Yeamin Md Bin

exclòs/a

2, 4, 5, 6

Zergawu Yitagesu Zewdu

exclòs/a

4, 5, 6, 8

4, 5

MOTIUS D'EXCLUSIÓ
1. Sol·licitud, annex (currículum i descripció del projecte) i documentació en paper
2. Document annex a la sol·licitud (currículum i descripció del projecte)
3. Acusament de rebuda de la sol·licitud. Es genera al fer la sol·licitud on-line. Signat per
l'interessat i el director de tesi
4. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol
5. 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
6. Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de màster en el qual consti la nota mitjana
calculada d'1 a 10
7. En el cas que la nota mitjana no estigui calculada d'1 a 10, la fotocòpia compulsada dels estudis
de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura i màster ha d'anar acompanyada del
document "Declaració de nota mitjana" que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR degudament
emplanat

8. Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura,
grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura o màster en centres de fora dels sistema universitari de
l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència
calculades d'acord amb el que es disposa en les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016
de la Direcció General de Política Universitària del Min isteri d'Educació, Cultura i Esport
(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html). Amb la data i signatura del declarant

9. La data de finalització dels estudis de màster ha d'estar compresa entre l'1 de gener de 2014 i el
31 de desembre de 2016

10. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic del 1r cicle de la llicenciatura
11. El director/a del projecte de tesi ho és de més d'una sol·licitud
12. El director/a del projecte de tesi no forma part d'un Grup de Recerca de la Generalitat
13. El director/a del projecte de tesi no forma part de l'equip investigador del projecte de recerca
finançat
14. El direrctor/a de tesi ha d'acreditar que pertany al projecte de recerca finançat
15. El director/a de tesi ha de tenir relació estatuària o contractual amb la URV durant la vigència
de l'ajuda
16. Resolució de concessió del projecte de recerca finançat on hi consti la data de finalització del
projecte i que el director de tesi forma part del projecte finançat
17. El projecte finançat no està vigent
18. Projecte de recerca no vàlid
19. 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)
20. Acreditació de la disminució
21. La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic per als estudis de primer i segon cicle de
llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica
ha de ser igual o superior a 6,5

TERMINI
El període per a esmenar la sol·licitud i presentar la documentació reclamada és des del 5 al 18
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
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/distribucio-unitats-registre-aux/
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 i a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
- 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.
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