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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a 

finançar activitats CUD per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), en l'àmbit dels projectes d’investigació de la UA, es procedeix a publicar la llista 

provisional d'admesos i exclosos:  

Llista provisional d'admesos 

Llista provisional d'exclosos 

(1) No acreditar que el projecte d’investigació s'ha obtingut mitjançant convocatòria pública de 
concurrència competitiva. S'haurà d'aportar la Resolució de concessió i l'annex on aparega 
l'investigador principal. 

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

través del Registre General de la Universitat d'Alacant, dirigida a la Subdirecció de Cooperació, 

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

Alacant, 2 de febrer de 2017 

 
 
 
 
 
 
María Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 

Sol·licitant Projecte 

Cortina Segarra, Jordi 
Eines per a la planificació territorial de la restauració a la Comunitat 
Valenciana (TERECOVA). 

Jiménez Delgado, María 
Processos identitaris de la joventut musulmana en contextos de 
diversitat socioeducativa: Comparació d'escenaris vitals per gènere en 
diferents nivells educatius. 

Mora Mora, Higinio 
Arquitectures d'Internet of things per a la planificació i el disseny 
sostenible de Smart cities. 

Sol·licitant Projecte 
Motiu 

d'exclusió 

Benavente García, David Projecte XIUA:  Carbó, llacunes i medi ambient. 1 

Illán Gómez, María José 
Sistemes Catalítics eficients i de baix cost per a l'eliminació de 
contaminants de l’escapament d'automòbils amb motors de 
combustió d'última generació. 

1 

Mora López, Juan 
Mètodes economètrics: teoria i aplicacions en economia laboral i 
finances. 

1 

Morallón Núñez, Emilia 
Tractament d'herbicides utilitzats en l'agricultura peruana per 
mètodes electroquímics. 

1 

Requena Casanova, 
Millán 

Eu borders and internal security of citizens: EU values and 
global challenges. 

1 

Ronda Pérez, Elena 
Treball, immigració i salut en una cohort de població 
immigrant.trebal 

1 


