
 

                 

         

        

 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIONS DE LA C ONVOCATÒRIA 
D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ DEL PAS I PDI A EURO PA DURANT 2018 per error 
material i per canvis de destinació en la modalitat  C 
 
 
Detectat un error material en la resolució del 5 de març de  
 
RESOLC: 
 
Primer. Modificar la quantitat de viatge de Elvira Aleixandre: 
 
-en la resolució d’adjudicacions se li va adjudicar  120€ d’ajuda de viatge però li 
correspon 180€ 
 
 
Segon. Modificar la destinació de Paloma Garrido Estan  a la Universitat Masaryk de Brno, 
República Txeca, amb la consegüent modificació de l’ajuda: 275€ de viatge i 90€ de 
subsistència per dia, amb un import màxim final, ara de 725€ 
 
Tercer. Publicar l’annex I de la modalitat C amb les ajudes màximes modificades. 
 
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, 23/04/2018 
 
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 III - Modalitat C. Estades formatives PAS
Llistat d'adjudicacions
Cognoms, nom Servei Uni destinació PAIS AJUDA VIATGE SUBSISTÈNCIA Màxim total
Aleixandre Baeza, Elvira Centre de Documentació Europea. Biblioteca Université Toulouse. Jean Jaurès Francia 180 105 705,00 €             

Durán Mañes, Berta Oficina de Relaciones Internacionales Universitae Babes-Bolyai RUMANIA 360 105 885,00 €             

Garrido Están, Paloma Biblioteca Masaryk Brno República Txeca 275 90 725,00 €             

París Folch, Lidia Biblioteca University of Patras Grècia 275 105 800,00 €             

París Folch, Maria-Lidón Biblioteca Instituto Politécnico de Bragança Portugal 275 90 725,00 €              


