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Resolució provisional de sol·licitants que compleixen els requisits d’admissió i 

provisional de sol·licitants exclosos al programa d’intercanvi per a estudiants de 

amb Amèrica Llatina, convocatòria 2018/19 

Vista la convocatòria al programa d’intercanvi per a estudiants de amb Amèrica Llatina, 

convocatòria 2018/19, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, 

Cooperació i Multilingüisme publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat 

Jaume I el dia 13 de març de 2018. 

Vist que el dia 6 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.  

Atès que conforme a la base 5.1 de la convocatòria estableix la publicació de la llista 

provisional de sol·licitants admesos i exclosos al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I que atorgarà un termini de 10 dies hàbils per a corregir, o esmenar 

errors o omissions. 

HE RESOLT: 

1) Acceptar la renúncia al programa presentada per Alejandro Gisbert  Tijeras. 

2) Publicar el llistat provisional de sol·licitants que compleixen els requisits 

d’admissió al programa a l’annex I d’aquesta resolució. 

3)  Publicar el llistat provisional d’exclosos i els motius d’exclusió que figuren a 

l’annex II d’aquesta resolució 

4)  Establir un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquesta resolució al 

TAO de l’UJI https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ per a presentar reclamacions 

o esmenes dirigides a l’ORI a través del Registre General de l’UJI 

http://www.uji.es/serveis/registre 

 

 

El Rector, i per delegació de firma (Resolució de 17/06/2014) Inmaculada Fortanet 

Gómez Vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme. 

 

 

Castelló de la Plana, 23 d’abril de 2018. 
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ANUNCI La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data 

23 d’abril de 2018, ha dictat la resolució següent: 

 

Resolució provisional de sol·licitants que compleixen els requisits d’admissió i 

provisional de sol·licitants exclosos al programa d’intercanvi per a estudiants de 

amb Amèrica Llatina, convocatòria 2018/19 

Vista la convocatòria al programa d’intercanvi per a estudiants de amb Amèrica Llatina, 

convocatòria 2018/19, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, 

Cooperació i Multilingüisme publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat 

Jaume I el dia 13 de març de 2018. 

Vist que el dia 6 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.  

Atès que conforme a la base 5.1 de la convocatòria estableix la publicació de la llista 

provisional de sol·licitants admesos i exclosos al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I que atorgarà un termini de 10 dies hàbils per a corregir, o esmenar 

errors o omissions. 

HE RESOLT: 

1) Acceptar la renúncia al programa presentada per Alejandro Gisbert  Tijeras. 

2) Publicar el llistat provisional de sol·licitants que compleixen els requisits 

d’admissió al programa a l’annex I d’aquesta resolució. 

3)  Publicar el llistat provisional d’exclosos i els motius d’exclusió que figuren a 

l’annex II d’aquesta resolució 

4)  Establir un termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquesta resolució al 

TAO de l’UJI https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ per a presentar reclamacions 

o esmenes dirigides a l’ORI a través del Registre General de l’UJI 

http://www.uji.es/serveis/registre 

 

Contra aquesta resolució, que no 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.  

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme Inmaculada Fortanet 

Gómez. 

Castelló de la Plana, 23 d’abril de 2018. 

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
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 ANNEX I: Llistat provisional de sol·licitants que compleixen els 

requisits d’ admissió: 
 

SOL·LICITANT 

Aguado Aranda, Borja Alfonso 

Aguirre Peris, Juan 

Albarran Vidal, Veronica 

Alonso Bastida, Ander 

Ángel Benavent, Mar 

Arriezu Jimenez, Isabel 

Asencio Bayarri, Patricia 

Bagant Mussons, María 

Barreda Bezerra Da Silva, Stephany 

Barreda Mateu, Rebeca 

Cebrian Abellan, Ana 

Domenech Diana, Lucia 

Domínguez Sánchez, Alejandro 

Ferrando Giner, Raquel 

Galán Martínez, Álvaro 

Garcia Tarin, Maria Jose 

González Remitti, Jessica 

Gracia Marin, Elisa 

Juan Herrero, Hector 

Langreo Ibáñez, Sergio 

Lledo Calomarde, Andrea 

Macías Zabalza, Saray 

Máñez Simó, Ana 

Marin Buck Saura, Jacobo 

Martí Enrique, Violeta 

Martin Martínez, Santiago 
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Mengual Marqués, Paula Desamparados 

Miralles Serrano, Nuria 

Molina Trescoli, Ana 

Muñoz Hernández, Teresa 

Murgui Llopis, Nieves 

Ortiz Romero, Sofía 

Prado Dearriba, Evelyn Natasha 

Puchades Alfonso, Eva María 

Reinante Santonja, Beatriz 

Roig Segui, Jordi 

Rojas Pérez, Luz Stefanny 

Romero Beltrán, Germán  Alberto 

Salcedo Rodríguez, Patricia 

Tellado Jara, Kevin 

Vidal Ribés, Silvia 

Villar Llopico, Andreu 
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Annex II: Relació provisional d’exclosos i motius d’exclusió: 

Nom Motiu de exclusió 

Arancibia  Zeballos, Ana Carola 

No ha superat el mínim de 54 crèdits de 

primer curs 

Rebuts de matrícula pendents de pagament. 

No acredita nacionalitat o residencia 

permanent a Espanya o a un país comunitari. 

Caballero  Blas, Helena 

No ha superat el mínim de 54 crèdits de 

primer curs 

 Nota insuficient 

Castro  Grattoni, Mariano Ezequiel Ja ha sigut becari/a d'aquest programa 

Coloma  Macías, Javier Andrés 

No acredita ser nacional o resident permanent 

a Espanya o a un país comunitari 

Domenech  Fernández, Inma Nota insuficient 

Ferrando  Soriano, Jose Nota insuficient 

Garcia  Pérez, Sara Nota insuficient 

García  Juan, Alejandro Nota insuficient 

Giner  Vilar, Cristina Nota insuficient 

González  Andrés, Sandra Nota insuficient 

Granados  Martínez, Alejandro Nota insuficient 

Juarez  Forcada, Sheila No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Llamas  Guzmán, Yolanda No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Lopez  Madrid, Pablo Nota insuficient 

Martin  Garcia De Mateos, Daniel 

No ha superat el mínim de 54 crèdits de 

primer curs 

Mazcuñan  Gómez, Ivan Nota insuficient 

Moja  Suárez, Ana Nota insuficient 

Molina  Sabroso, Raul 

No ha superat el mínim de 54 crèdits de 

primer curs. Nota insuficient 

Morte  Hernández, Ernest Hugo No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Muñoz  Martínez, María 

No ha superat el mínim de 54 crèdits de 

primer curs 

Ojeda, Agustina Del Rosario Nota insuficient 

Peiró  Aparisi, Gema Nota insuficient 

Pinedo  Tenicela, Sara Soyara No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Portales  Duran, Vicente Nota insuficient 

Punisic , Marko Nota insuficient 

Remolar  Barrera, Isabel Nota insuficient 

Serrano  Gaspar, Daniel Gregorio Nota insuficient 

Soriano  Boluda, Victoria No estar inscrit a la web del Banc Santander 
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Sotelino  Manrique, Lidia 

Renúncia fora de termini en convocatòria 

anterior 

Stroe, Elena Diana No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Torner  Tena, Carolina No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Villalonga  Garcia, Raquel No estar inscrit a la web del Banc Santander 

Zacarias  Ramos, Jose Manuel Nota insuficient 

Zorio  Muñoz, Maria Luz No estar inscrit a la web del Banc Santander 

 


