
 

  

 

 

 

Resolució definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria del Programa 

d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019 
 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, África i Oceania per al 

curs 2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 2 de març de 2018 es va publicar la resolució definitiva d’admesos i exclosos de la 

convocatòria, i l’adjudicació provisional de places, donant un termini fins al 20 de març per 

presentar reclamacions. 

Atés que conforme a la base 5 de la convocatòria, una vegada transcorregut aquest termini sense 

haver rebut reclamacions, 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat definitiu d’adjudicació 

de places que es detalla a l’Annex I. 

2) Establir un termini fins al 29 de març de 2018 per a acceptar o rebutjar oficialment les places 

adjudicades, mitjançant la plataforma IGLU. 

 

 

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, 22 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANUNCI 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data 22 de març de 2018, 

ha dictat la resolució següent: 

“Resolució definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria del Programa d’intercanvi 

d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019 

 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, África i Oceania per al 

curs 2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 2 de març de 2018 es va publicar la resolució definitiva d’admesos i exclosos de la 

convocatòria, i l’adjudicació provisional de places, donant un termini fins al 20 de març per 

presentar reclamacions. 

Atés que conforme a la base 5 de la convocatòria, una vegada transcorregut aquest termini sense 

haver rebut reclamacions, 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat definitiu d’adjudicació 

de places que es detalla a l’Annex I. 

2) Establir un termini fins al 29 de març de 2018 per a acceptar o rebutjar oficialment les places 

adjudicades, mitjançant la plataforma IGLU.” 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos a 

comptar a partir de l'endemà de la publicació. No obstant això, contra aquesta resolució les 

persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va 

dictar, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació; en aquest cas no es pot 

interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat, mentre no recaiga una 

resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i següents de 

la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 22 de març de 2018 

 

 



 

  

 

Resolució definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al 

curs 2018/2019 

 

ANNEX I– Adjudicació definitiva de places  

 

Nom i Cognoms Titulació ADJUDICACIÓ BECA 

Esperante Martínez, Samuel Grau en Finances i Comptabilitat JINAN  2.800 € 

Brun López, María De Los Angeles Grau en Enginyeria Informàtica TAIPEI TECH 2.800 € 

Garcia Iborra, Ana Grau en Enginyeria en Disseny Industrial SEJONG  2.800 € 

Marqués Paola, Ruth Grau en Comunicació Audiovisual LA TROBE  3.100 € 

Corduente Cabo, Lidia Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials U. MALAYA 2.800 € 

Castelló Fabregat, María Grau en Estudis Anglesos NCHU 2.800 € 

Agost Belles, Alma Grau en Traducció i Interpretació LA TROBE  3.100 € 

Rodríguez Martínez, Mathías Grau en Periodisme JINAN  2.800 € 

Sanchis Lozano, Paloma Grau en Traducció i Interpretació LA TROBE  3.100 € 

 

 

 

 

 


