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BEQUES MOBILITAT EDUIB - SANTANDER UNIVERSIDADES 

2019 - 2020 

 

CONVOCATÒRIA DE 8 BEQUES 
RESERVADA A ESTUDIANTS DE DOCTORAT DE LA UIB EN UNA INSTITUCIÓ 

ESTRANGERA 

La Comissió de Selecció, reunida el dia 3 de setembre de 2020, donat que no s’ha 

presentat cap reclamació al termini establert, ha efectuat la selecció definitiva i la 
llista de suplents que es detalla a continuació: 
 
Beneficiaris 
 
Arts i Humanitats 

Alumne Doctorat 

Miguel Riera Font Filologia i Filosofia 
Emanuela Todisco Filologia i Filosofia 

 
Ciències 

Alumne Doctorat 

Somaye Sheykhali Física 
Verónica Morales Marquez Física 

 
Ciències de la Salut 

Alumne Doctorat 
Camelia Viviana López Deflory Investigació Translacional en Salut Pública i 

Malalties d'Alta Prevalença 

 
Ciències Socials i Jurídiques 

Alumne Doctorat 
María del Mar Crespí Ferriol Dret 

Sonia Valenzuela VanMoock-
Chaves 

Economia Aplicada 

 
Enginyeria i Arquitectura 

Alumne Doctorat 

Tomás Martínez Coronado Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions 
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Suplents 

 
Arts i Humanitats 

Alumne Doctorat 

Denis Gasco Ferraz Història, Història de l'Art i Geografia 
Andrea Villani Història, Història de l'Art i Geografia 

Jordi Fairhurst Filologia i Filosofia 

 
Ciències 

Alumne Doctorat 
Pedro Castillo Pretel Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 

Violeta Calleja Solanas Física 

Mateo del Rio Clar Ciència i Tecnologia Química 
 
Ciències Socials i Jurídiques 

Alumne Doctorat 

María Llompart Pons Educació 
Maria de Lluc Nevot Caldentey Educació 

Erick Gustavo Chuquichambi 
Apaza 

Cognició i Evolució Humana 

Mario Valera Pozo Educació 

Jose Antonio Perez Montiel Economia Aplicada 

 
D’acord amb la convocatòria, els sol·licitants beneficiaris hauran d’acceptar per escrit 
la concessió. El termini màxim per a l’acceptació és de 10 dies laborables següents a la 
comunicació de la resolució. Així mateix, els beneficiaris hauran de complir amb totes 
les obligacions que estableix la convocatòria. 

La qual cosa, complint l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, us notifico, amb l’advertència 
que contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs d’alçada davant el Rector 
d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 
112.1, 121 i 122 de la Llei esmentada. 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més 
fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels 
quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat 
esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la. La UIB és la responsable del 
tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, 
portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que 
fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: 
Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. 
de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. 
També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa 
manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord 
amb la finalitat per la qual van ser recollides.  


