
                             

 

 
RESOLUCIÓ de 24 de juliol, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es 
publica la concessió definitiva de l’adjudicació de la convocatòria d’una beca de 
desenvolupament UJI  
 
D’acord amb la convocatòria d’una beca de desenvolupament UJI, convocada per resolució de 21 
de maig de 2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I, amb la proposta d’adjudicació realitzada 
per la Comissió de Valoració, reunida els dies 3 i 4 d’abril, en funció dels criteris establerts a 
l’esmentada convocatòria. 

RESOL: 

Primer  
 
Publicar la llista definitiva  de la persona beneficiaria que figura en el annex I d’aquesta resolució.  
 

Segon  
 
Publicar en el annex II la llista definitiva de les persones aspirants que, en cas de renuncia o decaïment 
del dret d’alguna de les persones beneficiaries, les substituiran per ordre de prelació. 
 

Tercer 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades 
podran interposar recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la notificació. No obstant l’anterior, es podrà interposar un 
recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de 
la notificació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu 
esmentat en el paràgraf anterior fins que no es dicte una resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i següent de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 7 de juny de 2018), el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació. 
 
 
 
 
 
Joan Antoni Martín Montaner 
 
Castelló de la Plana, 24 de juliol de 2018 



                             

 

 
 

ANNEX I  
Llista definitiva d´adjudicació de la persona beneficiaria 

 
DNI/ CIF  QUALIFICACIÓ 

18964133N 14,13 
 

 
 

ANNEX II  
Llista definitiva d’aspirants que substituiran a la persona beneficiaria en cas de renuncia o 

decaïment del seu dret  
 

DNI/ CIF  QUALIFICACIÓ 
Y4283108Q 12,89 
Y4488163A 12,73 
20249862H 10,78 
Y4957223R 10,65 
Y5967682R 9,38 
Y3365196B 8,82 
Y5015752H 8,75 
Y2591547J 8 
20906408Y 7,88 
Y4805206Z 7,36 
53630953J 7,05 

X2830229X 6,57 
20901760G 6,20 
Y5765134Z 6,15 
Y5238896Q 5,78 

 


