
 

 
 
 
 

 

Resolució provisional de treballs admesos i exclosos de la 

convocatòria del concurs de “Research Pitches”, 2018 

 

 

D’acord amb les bases 4 i 6 de la convocatòria del concurs, 

 

 

HE RESOLT 

 

 PRIMER. Fer pública la comissió de valoració: 

• Jesús Lancis Sáez, vicerector d’Investigació i Doctorat, president 

• Ismael Rodrigo Martínez, director de l’Oficina de Cooperació en 

Investigació i Desenvolupament Tecnològic, secretari 

• Francisco Fernández Beltrán, director del Servei de Comunicació i 

Publicacions, vocal 

• Mª Josep Picó Garcés, membre de la Unitat de Cultura Científica i 

de la Innovació (UCC+i) del  Servei de Comunicació i Publicacions, 

vocal 

• Emilio Sáez Soro, membre del Departament de Ciències de 

Comunicació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, vocal 

 

SEGON. Publicar la llista provisional de sol·licitants admesos que figura a 

l’Annex I. 



 

 
 
 

TERCER. Publicar la llista provisional de sol·licitants exclosos i els motius 

d’exclusió que figuren a l’Annex II d’aquesta resolució. 

QUART. Establir un termini de 10 dies hàbils a partir del següent de la 

publicació d'esta resolució per a presentar reclamacions en el Registre 

General de la Universitat Jaume I, o en qualsevol altre que indica l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, dirigides al Vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat. 

 

 

 

 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 10 d’octubre de 

2016),  

El vicerector d’Investigació i Doctorat, 

 

 

 

Jesús Lancis Sáez 

 

Castelló de la Plana, 26 d’abril de 2018 

  



 

 
 
 
Annex I 

Sol·licituds admeses: 

 

 

NOMS 

Alberola Borrás, Jaume Adrià 

Antonino-Queralt, Aïda 

Baydal Sala, Vicent 

Bresó Esteve, Edgar 

Machín Rincón, Laritza 

Miralles Armenteros, Sandra 

Moliner Urdiales, Diego 

Ramos Romero, Francisco 

Sánchez Gómez, Martín 

Suso Ribera, Carlos 

 

 

 

  



 

 
 
 
Annex II 

Sol·licituds denegades: 

 

NOM MOTIU 

D’EXCLUSIÓ 
García Molina, Irene 1, 2, 3 

Iserte Agut, Sergio 4, 5 

MOTIU D’EXCLUSIÓ: 
1.- Presenta el vídeo però no la sol·licitud. 
2.- El vídeo no compleix amb el requisit del primer apartat del punt 5.3 de les 

bases de la convocatòria: “El Research Pitch és un monòleg d’un únic ponent, qui 
ha d’estar clarament enfocat en tot moment”. Les imatges estàtiques han d’estar 
junt al ponent. 

3.- El vídeo no compleix amb el requisit del darrer apartat del punt 5.3 de les bases 
de la convocatòria: “El logotip de la Universitat Jaume I, en versió reduïda, ha 
d’aparèixer durant tota la durada el Research Pitch en un racó de la pantalla”. 

4.- El vídeo no compleix amb el requisit del tercer apartat del punt 5.3 de les bases 
de la convocatòria: “El vídeo ha de començar amb una pantalla plana de fons 
negre on apareixerà el títol, nom de l’autor o autora i els logotips de la 
Universitat Jaume I, del Grup Compostel·la d’Universitats durant un període de 
tres a cinc segons. En concret no està el logotip del Grup Compostel·la 
d’Universitats. 

5.- El vídeo no compleix amb el requisit del darrer apartat del punt 5.3 de les bases 
de la convocatoria: “El logotip de la Universitat Jaume I, en versió reduïda, ha 
d’aparèixer durant tota la durada el Research Pitch en un racó de la pantalla”. El 
logotip conté la denominació oficial de la institució: Universitat Jaume I. 

 


