
 
 
 
 
Resolució definitiva d’ajudicació de places al programa d’intercanvi d’estudiants 
amb Amèrica del Nord i Àsia convocatòria 2014/2015 
 
 
 
D’acord amb la convocatòria del programa d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica del 
Nord i Àsia per al curs 2014/2015, amb la proposta de selecció de candidats feta per la 
comissió de baremació, estudiades les reclamacions i en funció dels criteris de selecció 
establerts a l’esmentada convocatòria,   
 
 
HE RESOLT 
 
1) Acceptar la reclamació de Eva Vinuesa Traver. 
2) Adjudicar les places d’intercanvi als estudiants seleccionats relacionats en l’Annex I 
al present escrit. 
3) Publicar la llista de suplents que figuren a l’Annex II a aquest document. 
4) Establir un periode d’acceptació o renúncia a les places des del 4 de març fins al 14 
de març de 2014.  
5) Convocar als seleccionats a una reunió informativa obligatòria el dimarts 4 de març 
de 2014 a l’aula JB1001AA de la FCJE a les 12:00h.  
6) Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes 
a partir de l’endemà a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que es crega oportú.  
 
 
 
 
 
 
Castelló de la Plana, 28 de febrer de 2014 
Inmaculada Fortanet Gómez  
Vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme  
(Resolució de delegació de signatura de 26/6/2012)  
 



ANNEX I

NOM TITULACIÓ ASSIGNACIÓ
Flor Arasil, Patricia Grau en Psicologia SHAWNEE
Capitán Carro, Iván Grau en Psicologia ALFRED
Moya Bataller, Helena Grau en Traducció i Interpretació SCSU
Cardín Catalán, Daniel Grau en Enginyeria Mecànica OKLAHOMA
Benages Garcia, Laura Grau en Estudis Anglesos ST. EDWARDS
Belenguer Cortés, Luz Grau en Traducció i Interpretació MURRAY
Valean , Denisa Emanuela Grau en Criminologia i Seguretat MADONNA
Becerra Gómez, Mónica Grau en Estudis Anglesos ST. EDWARDS
Antonov Ivanov, Hristo Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) OKLAHOMA
Vinuesa Traver, Eva Grau en Comunicació Audiovisual MURRAY
Diaz Martinez, Julian Grau en Comunicació Audiovisual OKLAHOMA
Agudo Lopez, Salome Grau en Enginyeria Química ALFRED
Martos Fernández, Carlos Grau en Estudis Anglesos SCSU
Sánchez Sánchez, Erika Grau en Estudis Anglesos UM
Verdoy Sanchez, Roberto Grau en Arquitectura Tècnica MADONNA
Gual Escribano, Paula Enginyeria Industrial TPU

ANNEX II

d íNieto Tiedra, Lucía bl l úblGrau en Publicitat i Relacions Públiques lSuplent ALFRED
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