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Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos en la convocatòria de beques del 
Banco Santander per a la realització d’estudis de màsters universitaris oficials en la 

Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2017/18 
 
 
 
D’acord amb la base 8a de la convocatòria de beques del Banc Santander per a estudis 
de màsters universitaris en la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2017/18, 
 
 
HE RESOLT 
 

1) Publicar la llista definitiva de sol·licitants admesos que figura en l’annex I. 
2) Publicar la llista definitiva de sol·licitants exclosos i els motius d’exclusió que 

figura en l’annex II. 
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de 
reposició davant el rector de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa 
l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú, , en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria. 
 
No obstant, les persones interessades podran interposar directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos des del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas de 
que les persones interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment 
mencionat, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no 
s’obtinga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb lo 
dispost en l’article 123 i següents de la citada Llei 39/2015. 
 
El Rector de la Universitat Jaume I, i per delegació de signatura, (Resolució de 17 de 
juny de 2014), la Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar García Agustín 
 
Castelló de la Plana, 15 de maig de 2018 
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ANNEX I 

 
 

Llista definitiva de sol·licitants admesos 
 
 

D.N.I. / N.I.E. 

53352639E 

52798215J 

72757421A 

20620655M 

20903308B 

44518802W 

53785341W 

47370339E 

53727154M 

53221160B 

02311428C 

53663146Y 

20901616K 

53877987G 

27380951A 

X9484269N 

20489163G 

Y4300907J 

50627317Q 

20036649S 

20477992B 

20904907T 

20909018V 

CH2GPG6LX 

D.N.I. / N.I.E. 

20494677K 

53727708F 

51984261Y 

53725082A 

53729126E 

20905513P 

Y5805468Y 

47828771H 

Y5765134Z 

20916580N 

53381366E 

721526623 

45352582D 

77131838G 

20491894K 

53727400K 

73401464T 

20487079J 

20486261T 

48763366P 

20087611D 

45804971B 

44560908H 
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ANNEX II 
 
 

Llista definitiva de sol·licitants exclosos 
 

D.N.I /N.I.E. MOTIU/S 
D’EXCLUSIÓ 

20910891G 2 

Y4805206Z 1 

53662313R 2 

40695490 3 

PP2873977 3 

20493801L 1 
 
 
Motius d’exclusió: 
     

1.- No ha realitzat la matrícula de 60 crèdits, com a mínim, d'un màster universitari 
(oficial) en el curs 2017/18 a la Universitat Jaume I. 
 
2.- Li han concedit una altra beca. 
 
3.- Fora de termini. 


