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Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 2016 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES 

 
 

D’acord amb el punt 4.6 de la convocatòria de l’acció 3.1 del Pla 2016 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. 7, de 21 de juliol de 2016), es fa pública la resolució provisional 

de sol·licituds admeses i excloses. 

 

 

SOL·LICITUDS ADMESES 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT  
SOL·LICITANT 

PREDOC/2016/09 ****4220G Aguirre Vidal, Naira 

PREDOC/2016/61 ****9264J Alberola Borrás, Jaume Adrià 

PREDOC/2016/12 ****2032L Balfagón San Martín, Damián 

PREDOC/2016/50 ****2864Q Ballester Benito, Víctor 

PREDOC/2016/04 ****1069A Beltrán Adell, Aida 

PREDOC/2016/69 ****5379R Benet Gil, Alicia 

PREDOC/2016/40 ****2936M Costa Gozalbo, Ana 

PREDOC/2016/14 ****3135M Cruz Miralles, Joaquín 

PREDOC/2016/34 ****0974T Gil Solsona, Rubén 

PREDOC/2016/16 ****1630P Gimeno Furió, Alexandra 

PREDOC/2016/27 ****7897Y González Hernández, Ana Isabel 

PREDOC/2016/18 ****2470D Ibáñez Gallén, Laura 

PREDOC/2016/45 ****2667Z López Fernández, Francisco Javier 

PREDOC/2016/53 ****5642B Maravé Vivas, María 

PREDOC/2016/54 ****5295C Martín Beltrán, Celia 
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SOL·LICITUDS ADMESES 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT  
SOL·LICITANT 

PREDOC/2016/59 ****2309V Martínez Agramunt, Víctor 

PREDOC/2016/49 ****8101D Martínez Villar, Miriam 

PREDOC/2016/55 ****1669K Mendoza Silva, Germán Martín 

PREDOC/2016/02 ****4349V Miralles Guimerá, Yolanda 

PREDOC/2016/39 ****8139C Pitarch Motellón, Jorge 

PREDOC/2016/05 ****6824C Reguart Segarra, Núria 

PREDOC/2016/08 ****8987F Roda Sales, Alba 

PREDOC/2016/64 ****2099D Ruiz Pastor, Laura 

PREDOC/2016/42 ****3411W Sales Martínez, Carlos 

PREDOC/2016/03 ****0796G Salvador García, Celina 

PREDOC/2016/32 ****7085Z Salvador Gómez, Alejandro 

PREDOC/2016/10 ****9597W Stefanescu, Andreea 

PREDOC/2016/21 ****0039Y Vidal Meliá, Lidia 

PREDOC/2016/35 ****3753L Viguri Cordero, Jorge Agustín 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT 
SOL·LICITANT 

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

PREDOC/2016/48 ****0732H 
Alaminos Fernández, 

Antonio Francisco 
 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de grau 

PREDOC/2016/44 ****1085V 
Alonso Rodríguez, 

Águeda 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial de màster 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original del director o directora de 

tesi (imprès 20) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original del director 

o directora de tesi (imprès 22) 

 L'informe del director/a no s'ha presentat 

amb la signatura original (imprès 23) 

 L’autorització CVN (Imprès 24) no s'ha 

presentat amb la signatura original 

PREDOC/2016/62 ****4961R Alonso Torres Pamela 

 No presenta fotocòpia confrontada del títol i 

del certificat acadèmic oficial de la 

llicenciatura que dóna accés al màster. Cal 

presentar el certificat amb la nota mitjana en 

base 10 

PREDOC/2016/01 ****2920N Bellés Añó, Lidia 
 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de màster 

PREDOC/2016/41 ****5150J Beltrán Pitarch, Braulio 
El CVN no s'ha presentat amb la signatura del 

director 

PREDOC/2016/24 ****1764D Boboc, Silvia Madalina 
 No presenta model de currículum CVN 

signat o l’autorització (Imprès 24) 

PREDOC/2016/73 ****6076N Boronat Barbeta, Marta 

 No presenta fotocòpia confrontada del títols i 

dels certificats acadèmics oficials que donen 

accés al doctorat 

 El currículum del sol·licitant no s’ha 

presentat signat (imprès 21) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat signada (imprès 22) 

PREDOC/2016/63 ****8530X Capel López, Estefanía 

 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

 El currículum del sol·licitant no s'ha 

presentat amb la signatura (imprès 21) 

 No presenta model de currículum CVN 

signat o l’autorització (Imprès 24) 

PREDOC/2016/65 ****2068J Cardín Catalán, Daniel 
 El director proposat avala una ajuda 

predoctoral de la convocatòria 2013 (Art. 3.2 

convocatòria) 

PREDOC/2016/20 ****8863T Carratalá Ros, Carla 
 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de màster 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT 
SOL·LICITANT 

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

PREDOC/2016/68 ****6601M Cebrián Jiménez, Alba 

 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de 

diplomatura 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/25 ****9814N Coo Calcagni, Cristián 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

 Les assignatures indicades en la declaració 

d'equivalència de nota mitjana no es 

corresponen amb les indicades en el certificat 

acadèmic presentat. Cal presentar la 

documentació correcta. 

 El CVN no s'ha presentat amb la signatura de 

la directora 

PREDOC/2016/74 ****9253C Frías Garrido, David 

 No presenta fotocòpia confrontada del títols i 

dels certificats acadèmics oficials que donen 

accés al doctorat 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original (imprès 20) 

 El currículum del sol·licitant no s’ha 

presentat amb la signatura original (imprès 21) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original (imprès 22) 

 L'informe del director/a no s'ha presentat 

amb la signatura original (imprès 23) 

 L’autorització CVN (Imprès 24) no s'ha 

presentat amb la signatura original 

PREDOC/2016/70 ****3286Y Galmés Ordinas, Ángel 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de màster 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original del director o directora de 

tesi (imprès 20) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original del director 

o directora de tesi (imprès 22) 

 L'informe del director/a no s'ha presentat 

amb la signatura original (imprès 23) 

 L’autorització CVN (Imprès 24) no s'ha 

presentat amb la signatura original 

PREDOC/2016/37 ****2583W García Barba, Marta 
 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

PREDOC/2016/13 ****4104W García Díaz, Cristina 

 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura del director/a 

(imprès 22) 

PREDOC/2016/38 ****2827D Gascó Catalán, Carolina 
 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT 
SOL·LICITANT 

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

PREDOC/2016/15 ****1023C Gil Palmero, Ana María 

 No presenta fotocòpia confrontada del títols i 

dels certificats acadèmics oficials, de les 

titulacions que donen accés al doctorat 

 Falta acreditació de la nota mitjana en base 

10 obtinguda en la titulació de grau 

 No acredita suficientment que la data fi dels 

estudis que donen accés al doctorat és posterior 

a l’1 de gener de 2013 

PREDOC/2016/52 ****6624D Goldsack, Maga Nerina 
 El CVN no s'ha presentat amb la signatura 

del director 

PREDOC/2016/57 ****7278D 
Gordillo Vázquez, 

Carmen María 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de grau 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial amb declaració de 

nota mitjana en base 10 i el títol de màster 

PREDOC/2016/29 ****3178S Ibáñez Ferrandis, Fani 
 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial i el títol de màster 

PREDOC/2016/67 ****5693E Jaén Parrilla, Irene 
 No presenta model de currículum CVN 

signat o l’autorització (Imprès 24) 

PREDOC/2016/33 ****5658S 
Lacalle Bergerón, Mª 

Leticia 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/47 ****0421H 
Lanza Cruz, Indira 

Lázara 
 El currículum no s'ha presentat amb la 

signatura (imprès 21) 

PREDOC/2016/60 ****7640M 
López González, José 

Luis 

 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial de la llicenciatura 

que dóna accés al màster amb la nota mitjana 

en base 10 

PREDOC/2016/22 ****1165Q Machín Rincón, Laritza 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura de la directora (imprès 20) 

 El CVN no s'ha presentat amb la signatura de 

la directora 

 No presenta NIE en vigor 

PREDOC/2016/19 ****5140B 
Marmaneu Guimerá, 

David 
 El CVN no s'ha presentat amb la signatura 

del director 

PREDOC/2016/72 ****6818K Martínez Artero, Albert 

 No presenta fotocòpia confrontada dels títols 

i dels certificats acadèmics oficials que donen 

accés al doctorat 

 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original del director o directora de 

tesi (imprès 20) 

 Falta presentar impresos 21, 22, 23 i 24 

PREDOC/2016/17 ****4869B Mateu García, Diego 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT 
SOL·LICITANT 

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

PREDOC/2016/26 ****1631B Muñoz Capdevila, Iván 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/28 ****1500A 
Navarrete Argilés, 

Nuria 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/11 ****5239X 
Navarro Moreno, María 

de la Cinta 

 Sol·licitud presentada amb dos directors 

(Segons art. 3.1 convocatòria es proposarà un 

únic director de l’ajuda, doctor i amb 

vinculació a l’UJI) 

 El CVN no s'ha presentat amb la signatura 

del director 

PREDOC/2016/43 ****1165D 
Nebot Prat, Úrsula 

Adelina 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original del director o directora de 

tesi (imprès 20) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original del director 

o directora de tesi (imprès 22) 

 L'informe del director/a no s'ha presentat 

amb la signatura original (imprès 23) 

 L’autorització CVN (Imprès 24) no s'ha 

presentat amb la signatura original 

PREDOC/2016/66 ****2766J Nuño Cabanes, Carme 
 El CVN no s'ha presentat amb la signatura 

del director 

PREDOC/2016/07 ****5239X 
Porras Vázquez, 

Alejandro 

 Falta acreditar la matrícula en un programa 

de doctorat de l’UJI per al curs 2016/17 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original (imprès 20) 

 El currículum del sol·licitant no s'ha 

presentat amb la signatura original (imprès 21) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original del 

sol·licitant (imprès 22) 

PREDOC/2016/30 ****9778F Sánchez Gómez, Martín 
 El currículum del sol·licitant no s'ha 

presentat amb la signatura original (imprès 21) 

PREDOC/2016/06 ****9497H Sanchis Mínguez, Delia 

 No acredita una nota mitjana de l'expedient 

acadèmic corregida igual o superior a 7 punts 

 Sol·licitud presentada amb dos directors 

(Segons art. 3.1 convocatòria es proposarà un 

únic director de l’ajuda, doctor i amb 

vinculació a l’UJI) 

PREDOC/2016/71 ****1261F Sanchis Tolsà, Júlia 

 La sol·licitud de l'ajuda no s'ha presentat amb 

la signatura original del director o directora de 

tesi (imprès 20) 

 La memòria del projecte de tesi no s'ha 

presentat amb la signatura original del director 

o directora de tesi (imprès 22) 

 L'informe del director/a no s'ha presentat 

amb la signatura original (imprès 23) 

 L’autorització CVN (Imprès 24) no s'ha 

presentat amb la signatura original 
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SOL·LICITUDS EXCLOSES PROVISIONALMENT 

REFERÈNCIA 

SOL·LICITUD  

DOCUMENT 

D’IDENTITAT 
SOL·LICITANT 

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

(DEFICIÈNCIES DETECTADES) 

PREDOC/2016/51 ****8870L Sebastià Saura, David 
 Falta CVN director o l’autorització CVN 

(Imprès 24) 

PREDOC/2016/56 ****9186E Serret Segura, Andreu 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/23 ****8583W Simón Gómez, Andrea 

 El CVN no s'ha presentat amb la signatura 

del director 

 El director no justifica que està acreditat a 

figura de cossos docents universitaris o a 

contractat doctor (art. 3.1 convocatòria) 

PREDOC/2016/36 ****4309K Soria Izquierdo, Eloy 
 No acredita una nota mitjana de l'expedient 

acadèmic corregida igual o superior a 7 punts 

PREDOC/2016/58 ****1173J 
Torner Ventura, 

Valentín 

 La direcció de l'ajuda no coincideix amb la 

direcció de tesi (Segons art. 3.1 convocatòria, 

el director/a de l’ajuda ha de dirigir la tesi 

proposada) 

PREDOC/2016/31 ****2069N Vaquer Nebot, Guillem 
 No presenta fotocòpia confrontada del 

certificat acadèmic oficial de màster 

PREDOC/2016/46 ****7354D Vicente Mampel, Clara 

 La directora apareix en més d’una sol·licitud. 

Aquesta no és la primera sol·licitud per ordre 

de registre. No esmenable en aplicació dels 

articles 3.3 i 4.6 de la convocatòria 

 

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 Doctorat 

(directament, o per qualsevol dels procediments que estableix l’article 16-4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), 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 Universitat, es a dir, fins 

al 30 de novembre de 2016. Cal tindre present que, transcorregut el termini assenyalat sense complir allò 

requerit, es considera desistida la sol·licitud, segons el que disposa l’article 68-1 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de data 2 

d’octubre de 2015). 

 

 

 

 

 

 

 
Jesús Lancis Sáez 

Vicerector d’ Investigació i Doctorat 

 

Castelló de la Plana, 16 de novembre de 2016 


