
sol·licitant situació motius exclusió 

Ahmed Ali Algabli, Shaima exclòs 8

Alias Rodríguez, Marc exclòs 15

Arévalo Sevil, José Ignacio exclòs 4, 5

Baiges Gaya, Gerard admès

Balmaseda Rubina, Aitor exclòs 4, 5

Bellene Arena, Juan Pablo exclòs 2, 13 , 15, 22 

Bensabeh, Nabil admès

Bertomeu Cabrera, Ingrid exclòs 2, 13 

Boada Cuerva Maria exclòs 1, 3, 6, 18 

Carrillo Caro Jordi exclòs 1, 3, 6, 9 

Cavaglia Pietro, Julieta exclòs 2, 6 

Ceballos González, Carlos Fernando exclòs 15

Chirinos Medina, Carlos Alonso exclòs 17

Cilleros Mañé Víctor exclòs 1, 3, 6 

Colom Pellicer, Marina exclòs 15 

Companys Alemany, Judit admès

Djemmah, Imane exclòs 13

Expósito Lorenzo, Nora admès

García Córdoba, Silvina Paloma exclòs 1, 3, 4, 5, 8 

González Fernández, Ernesto admès

González Paradell Nieves exclòs 1, 3, 6 

Grau Bové, Maria Carme exclòs 6

Hassan, Fadi Abdulfattah Mohamed admès

Huete Garcua, Ángel admès

Iorio, Michele exclòs 4, 5, 6 

Junca Maldonado Rosa Paulina exclòs 1, 3, 4, 5, 8, 11, 13 

Just Borràs Laia exclòs 1, 3, 6 

Kazachkova, Daria exclòs 2, 3, 4 

Martínez Núñez Irene Sofia exclòs 1, 3, 4, 5, 8

Mateo Lomba Paula exclòs 1, 3, 4, 5, 16 

Méndez Ortega, Carles admès

Merino Ruiz, Carla Melisa admès

Miralles Pérez, Bernat exclòs 16

Mohammed, Nur exclòs 4, 5, 6, 9 

Molero Aranda, Tania exclòs 13, 15 

Morales Sánchez, Damián admès

Muñoz Hernando, Judit admès

Nicolas Muelas, Marta exclòs 4, 5, 12, 16 

Paco Ancalle, Rudy Ariel exclòs 3, 4, 5, 8, 11, 13, 

Paz Graniel, Indira del Socorro exclòs 4, 5

Podeleski da Silva, Onete exclòs 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

Presicce, Laura admès

Pujol Perdices, Marina admès

Rahmani, Mohammad admès

Rives Sanz, Ronny admès

Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2018

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses 



Roca Mesa, Elena admès

Rodríguez Borjabad, Cèlia admès

Rodríguez Rubio Arnau exclòs 1, 3

Royes Buisan, Jordi exclòs 17

Saltó de la Torre, Joan admès

Sánchez Caballé, Anna admès

Sánchez Gonzaga, Vladimir exclòs 23

Sánchez Roig, Sara admès

Sangama Suazo, Patricia Melissa exclòs 4, 5 

Sardà Basora, Maria Teresa admès

Sayed Ahmed, Fatma admès

Schina, Despoina exclòs 15

Tampieri, Alberto exclòs 5, 6

Tejero Iborra, Maria dels Àngels admès

Tella Pàmies, Sergi exclòs 3, 6 

Tzimou, Elpis exclòs 4, 5, 6, 8, 22

Van Ginkel Riba, Georgette admès

Zhang, Min exclòs 3, 4, 5, 6, 8, 9

Zhu, Xiaolin exclòs 4, 5, 6, 8

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 de llicenciatura

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. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha de clacular-

se d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de juliol de 2016 de la Direcció 

General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/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 2015 i el 

31 de desembre de 2017

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 

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

MOTIUS D'EXCLUSIÓ 

1. Falta la còpia de la sol·licitud, annex (currículum i descripció del projecte) i documentació 

necessària presentada en un registre vàlid



- 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. 

Unitat de Doctorat i Recerca

Data publicació: 27/10/2017

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.   

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 competitiu on hi consti la data de finalització del 

projecte i que el director de tesi forma part del projecte finançat

17. El projecte de recerca competitiu no està vigent

18. Projecte de recerca competitiu no vàlid

19. La persona candidates no pot haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una 

durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds (16/10/2017).

20. Acreditació de la disminució 

22. Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar una còpia del passaport

23. En cas d'accedir al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, enginyeria o 

arquitectura, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i la data de 

presentació de la sol·licitud

21. Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, 

diplomatura, enginyeria tècnica i 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 28 

d'ctubre al 6 de novembre de 2017

14. El direrctor/a de tesi ha d'acreditar que pertany al projecte de recerca competitiu

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

competitiu


