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LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS 
I EXCLOSOS. 

 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria que regula les línies de 

finançament, durant l'exercici 2015, de les activitats de caràcter acadèmic i investigador que es 

desenvolupen a Cuba, dins del marc del Projecte Havana, vinculades a la Cooperació Universitària per al 

Desenvolupament, es procedeix a publicar la llista provisional d'admesos i exclosos: 

 
Llista d'admesos: 
 

Títol de l'Activitat Sol·licitant / Centre 

Doctorat cooperat amb la Universitat de Pinar del Río, 
“Desenvolupament Sostenible del Bosc Tropical: Manejos Forestal i 
Turístic”. 

Germán Manuel López Iborra 

Dept. Ecologia 

Doctorat  “Aplicacions de la Informàtica”. 
Juan Antonio Pérez Ortiz 

Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Mestria en Maneig integral de l'aigua. 
Daniel Prats Rico 

I.U. Aigua i Ciències Ambientals 

 
 
Llista d'exclosos: 
 

Títol de l'Activitat Sol·licitant / Centre Motiu exclusió 

Projecte Sirenas. 

Francisco Maciá Pérez 

Dept. de Tecnologia informàtica i 
Computació 

2, 3 i 4 

Diagnosi i tractament d'Amiant en edificis públics de 
l'Havana Vella. 

Servando Chinchón Llepes 

Dept.  Construccions Arquitectòniques 
4, 5 i 6 

Formació de directius Locals i l'elevació de l'efectivitat 
de la Gestió i direcció de l'Organització pública local de 
l'Havana Vella i la seva relació amb el Col·legi 
Universitari de Sant Gerónimo de l'Havana 

José Manuel Canales Aliende 

Dept. Estudis Jurídics del Estat 

1, 2, 3 4 i 6 

 

 
 

 



Causes d’exclusió: 

 

(1) Sol·licitud no presentada per Registre o fora de termini. 
(2) Falta el document que acredite el compromís del Departament, Facultat, Escola o Institut, establit en 

l'article 9.4.a). 
(3) Falta l'autorització dels Departaments, al que es troben adscrits els docents participants en l'acció, 

de realitzar les activitats programades. (Art.9.4 b). 
(4) Falta el Conveni específic. 
(5) L'activitat no s'ajusta a cap dels objectes establert en l'article 1 de les bases de la convocatòria. 
(6) No compleix amb el finançament requerit en l'article 4.3. 

 

Els interessats i interessades podran esmenar els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a 

través del Registre General de la UA, dirigida a la Subdirecció de Cooperació Universitària, en el termini de 

10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta llista. 

 

Alacant a 11 de març 2015 

 

 

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso. 
Director de Projectes Institucionals. 
Universitat d’Alacant. 
 


