
 
                 
         
        

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ADJUDICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE 
MOBILITAT ERASMUS+ MÁSTER 2017-2018 
 
Vista la convocatòria d’ajudes de mobilitat Erasmus+ pel PAS i PDI a Europa durant 2018 
aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de 
data 5 de febrer de 2018 i publicada al TAO el dia 5 de febrer de 2018  
 
Atès que conforme a la base 5 de la convocatòria s’ha de publicar la llista d’admesos i exclosos 
i han gaudit d’un període de subsanació. 
 
Segon. Establir un període de 5 dies hàbils per acceptar o renunciar a la plaça.  
 
RESOLC: 
 
Primer. Publicar la llista d’adjudicacions definitiva que es detalla en l’Annex I al Tauler d’Anuncis 
Oficials de la Universitat Jaume I i a la pàgina web de l’ORI. 
Segon. Establir un període de 5 dies hàbils per acceptar o renunciar a la plaça.  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els 
articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot 
interposar un recurs d'alçada davant del Rectorat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la 
recepció d'aquesta notificació. 
 
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspèn l'execució de 
l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. 
 
Si transcorren tres mesos des de l'endemà al de la interposició del recurs d'alçada sense que haja sigut resolt i 
notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos, comptadors des de l'endemà al de la desestimació 
presumpta. 
 
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 
 
 
 
El rector  
(per resolució de delegació de firma de 17 de juny de 2014,  
la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme)     
        
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez     

 
Castelló de la Plana, 10/04/2018 
 



 
                 
         
        

 

ANUNCI 
 
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data 21 de gener de 2018, 
ha dictat la resolució següent: 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ADJUDICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE 
MOBILITAT ERASMUS+ MÁSTER 2017-2018 
 
 
Atès que conforme a la base 5 de la convocatòria s’ha de publicar la llista d’admesos i exclosos 
i han gaudit d’un període de subsanació. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Publicar la llista d’adjudicacions definitiva que es detalla en l’Annex I al Tauler d’Anuncis 
Oficials de la Universitat Jaume I i a la pàgina web de l’ORI. 
 
Segon. Establir un període de 5 dies hàbils per acceptar o renunciar a la plaça.  
 
El rector  
(per resolució de delegació de firma de 17 de juny de 2014,  
la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme)     
        
 
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme     
     

 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez     
Castelló de la Plana, 10/04/2018 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els 
articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot 
interposar un recurs d'alçada davant del Rectorat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la 
recepció d'aquesta notificació. 
 
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspèn l'execució de 
l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. 
 
Si transcorren tres mesos des de l'endemà al de la interposició del recurs d'alçada sense que haja sigut resolt i 
notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos, comptadors des de l'endemà al de la desestimació 
presumpta. 
 
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 



 
                 
         
        

 

 
 
 

 
 
 
Annex I ‐ Sol∙licitants amb beca

Cognoms Nom Màster a l'UJI Plaça de destinació Destinació Nota mitjana estudis previs Escrit de motivació Requisit lingüístic exigit Idioma acreditat Puntuació idiomes Altres llengües Puntuació idiomes no ajuda Erasmus+ Puntuació Total barem Ajuda econòmica màxima

Gutiérrez Corral María Emilia

MU en 
Traducció 
Medicosanitàri
a (Pla de 2013) University College London Regne Unit 7,86 3 anglès C1 anglès C2 (4) 4

francés b ‐ C2 (4), 
portugués ‐B2 
(2,5), alemany A2  
(0,5) 4 ok 1 19,86 1.500,00 €                              

Andrés Caballo Esther

MU en 
Traducció 
Medicosanitàri
a (Pla de 2013) University College London Regne Unit 7,17 3 anglès C1 anglès C2 (4) 4

francés b ‐ C2 (4), 
italià ‐ C2 (4), 
alemany (0,68) 4 ok 1 19,17 1.500,00 €                              

Cognom(s) Nom Màster UJI Plaça destinació País Quantitat màxima total

Braun  Lucas

MU Erasmus 
Mundus en 
Tecnologia 
Geoespacial 
(Pla de 2013)

Westfalische Wilhelms ‐ 
Universität Münster 
(WWU) ‐ Institute for 
Geoinformatics (IFGI) Alemanya 1.250,00 €                                    

Gil Gallén Sara
MU en 
Economia

Università Politecnica 
delle Marche‐UNIVPM Itàlia 1.500,00 €                                    

Pérez Sancho Vanesa

MU Erasmus 
Mundus en 
Tecnologia 
Geoespacial 
(Pla de 2013)

Westfalische Wilhelms ‐ 
Universität Münster 
(WWU) ‐ Institute for 
Geoinformatics (IFGI) Alemanya 1.250,00 €                                    

Annex II ‐ Sol∙licitants en llista d'espera ordenada

García Muñoz Jonathan

Màster 
Universitari en 
Traducció 
Medicosanitàri
a (Pla de 2013) University College London Regne Unit 8,03 3 anglès C1 anglès C2 (4) 4 alemany ‐ A2 (0,5) 0,5 ok 1 16,53

Pérez Pino Rocío

Màster 
Universitari en 
Traducció 
Medicosanitàri
a (Pla de 2013) University College London Regne Unit 7,1 3 anglès C1 anglès C2 (4) 4 ok 1 15,1  


