
 

 

 

 
 

 

Resolució d’adjudicació de places al programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia 

i Oceania per al curs acadèmic 2016/17 per renúncies produïdes entre els 

adjudicataris establerts a les resolucions d’adjudicació de 31 de març de 2016 i 12 

de maig de 2016. 
 

Degut a que s’han produït diverses renúncies a places adjudicades a les resolucions 

d’adjudicació de la convocatòria de 2016/17, però no haver suplents en llista d’espera,  

 

He resolt,  

 

1. Acceptar la renúncia de la següent estudianta:  

- Isabel Lacambra Asensio que tenia plaça a la Sookmyung Women’s University 

(Corea). 

2. Publicar la nova relació de beneficiaris actualitzada després d’aquesta renúncia a 

l’Annex I d’aquesta resolució.  

3. 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, 16 de setembre de 2016. 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Vicerectora d’Iinternacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

(Resolució de delegació de signatura de 17/6/2014) 

 

 



 

 

ANNEX I- Llistat definitiu d’adjudicacions per renúncies. 

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA  2016/17 

     

Nom 
Universitat de 

destinació 
Dotació 

Magaña Martinez, Yoshiya JINAN 2800€ 

Sáez Ibáñez, Jose Vicente JINAN 2800€ 

Amores Gil, Alba SEJONG 2800€ 

Peña Hernández, Pedro Jesús SOOKMYUNG 2800€ 

Guzmán Alcón, Irene UM 2800€ 

Meseguer Cárcel, Marta UM 2800€ 

Riego Fandos, Elena JINAN 2800€ 

Reula Martínez, Aitor SEJONG 2800€ 

Alfonso Renovell, Arantxa SOOKMYUNG 2800€ 

 

 


