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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA D'AJUTS PERA LA 
PRESENTACIÓ DE TESIS, TFG, TFM, MEMORIES D'INVESTIGACIÓ EN VALENCIA 

Per resolució núm 1369/19, de 4 de juliol de 2019, del rector, s'aprova la convocatoria 
d' ajuts per a elaborar tesis, treballs fi de grau (TFG), treballs fi de master (TFM), 
memories d' investigació o equivalents en valencia (2017 /18 i 2018/19), publicada en el 
DOGV amb data de 27 d'agost de 2019 amb número de r'egistre 15286. 

En data de 4 de novembre de 2019, examinada la documentació presentada per les 
persones interessades i valorats els criteris de selecció per la Comissió de Valoració 
constitu'ida a l'efecte, la vicerectora de Cultura de la UMH procedeix a publicar: 

Annex 1- Llistat de sol·licituds admeses i excloses 
Annex 11 - Proposta de resolució provisional de la convocatoria d'ajuts per a elaborar 
tesis en valencia i per a elaborar treballs fi de grau (TFG), treballs fi de master (TFM), 
memories d' investigació o equivalents en valencia (2017 /18 i 2018/19) 

Es concedeix a les persones interessades un termini de 10 dies habils comptadors a 
partir de l'endema de la publicació de la present per a la presentació de possibles 
al ·legacions. La presentació es realitzara a través del Registre General de la UMH o en 
els registres i oficines a que es refereix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en virtut del que disposa la disposició final setena, disposició 
derogatoria única, apartat 2, últim paragraf, de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjarn;:ant 
instancia "exposa - sol·licita" adrec;:ada a la vicerectora de Cultura. 
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ANNEX 1 

Sol-licituds admeses 

Javier Juan Segura Fernández, amb DNI 218062658, que presenta un Treball de fi de 
grau titulat La despoblació rural en la premsa: una analisi qualitativa de les notícies en 
e/diario.es i El Mundo. · 

SoHicituds excloses 

Javier Ruiz Atencia, amb DNI 74377420C. El motiu de l'exclusió és la presentació del 
treball en castella. 

ANNEX 11 

Llistat provisional de beques assignades - TFG, TFM, MEMORIES D'INVESTIGACIÓ O 

EQUIVALENTS 

COGNOMS I NOM 

JAVIER JUAN SEGURA 
FERNÁNDEZ 

DNI 
TOTAL 

PUNTUACIÓ 

21806265B 8 
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IMPORT 
ASSIGNAT 

100,00€ 
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