
Acta del sorteig de les places de «l’Escola d’Estiu» per als 
treballadors d'empreses de serveis que realitzen la seua jornada 
laboral dins de la Universitat Jaume I i comunitat universitària que 
hagen realitzat la preinscripció del 14 al 24 de març de 2017. 
 
Punt únic de la reunió: Adjudicació de places vacants i ordre en la llista 
d'espera per a l’Escola d’Estiu 2017. 
 
S'inicia la reunió en la Fundació General de la Universitat Jaume I de Castelló a 
les 13:00 hores del dia 27 de març. 
 
Es comproven les places vacants i les preinscripcions realitzades pels col·lectius 
anteriorment citats, arribant als següents acords. 
 
 
1- Adjudicació de les places: 
 

 Grup A (anys de naixement 2013/12) primer torn: s'ofereixen 9 places i hi 
ha 4 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça.  

 Grup A (anys de naixement 2013/12) segon torn: s'ofereixen 11 places i hi 
ha 3 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça  

 Grup B (anys de naixement 2011/10) primer torn: s'ofereixen 12 places i hi 
ha 4 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça.  

 Grup B (anys de naixement 2011/10) segon torn: s'ofereixen 18 places i hi 
ha 3 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça.  

 Grup C (anys de naixement 2009/08) primer torn: s'ofereix 15 plaça i hi ha 
4 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça. 

 Grup C (anys de naixement 2009/08) segon torn: s'ofereixen 20 places i hi 
ha 3 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds tenen 
plaça. 

 Grup D (anys de naixement 2007/06/05) primer torn: s'ofereixen 10 places 
i hi ha 3 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds 
tenen plaça. 

 Grup D (anys de naixement 2007/06/05) segon torn: s'ofereixen 25 places 
i hi ha 2 sol·licituds, no procedeix realitzar sorteig, totes les sol·licituds 
tenen plaça. 



 Grup E (anys de naixement 2004/03/02/01) primer torn: s'ofereixen 0 places 
i hi ha 2 sol·licituds, es realitzarà el sorteig corresponent per a establir 
l’ordre a la llista d’espera. 

 Grup E (anys de naixement 2004/03/02/01) segon torn: s'ofereixen 2 
places i hi ha 1 sol·licitud, no procedeix realitzar sorteig. 

 
 

2- Sorteig de les places:  
 
Es procedeix al sorteig de les places en els grups que existeixen més 
sol·licituds que places ofertes sent el comitè: 
 

o Susana Mallén Roig (Membre del PAS) 
o Carmen Morán Marmaneu ( Fundació General UJI) 
o Pilar Viñado Bonet (Fundació General UJI, actua com a secretaria) 

 
 
 
Grup E primer torn: queden en llista d'espera: 
 

EDO BEAS FERNANDO JAVIER 

SAURA  MALLÉN ARNAU 

 
 
 

  



Sense res més que tractar s'alça la sessió a les 13:15 hores del 27 de març de 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Susana Mallén Roig 
PAS 

 Pilar Viñado Bonet  
Fundació General UJI 
(secretària del sorteig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Morán Marmaneu 
Fundació General UJI 

 

  

 


