
 

 

Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos i adjudicació de places en el 

programa d’ajudes per a estudiantat de doctorat per a mobilitats a Austràlia i als 

Estats Units d’Amèrica 2016/17 

Vista la convocatòria del programa d’ajudes per a estudiantat de doctorat de la 

Universitat Jaume I per a mobilitats a Austràlia i als Estats Units d’Amèrica, dins del 

curs acadèmic 2016/17 i ateses les reclamacions presentades en termini i, d’acord amb 

els criteris d’avaluació i adjudicació establerts en l’esmenada convocatòria,  

RESOLC:  

1) Admetre la reclamació d’Anna Miró Padilla que va presentar la seua sol·licitud 

per Registre electrònic en termini. 

2) Publicar la llista definitiva de sol·licitants admesos amb l’assignació de les 

ajudes econòmiques en l’annex I.  

3) Publicar els exclosos definitius a l’annex II.  

4) Establir un període d’acceptació o renúncia de les places de 10 dies hàbils des de 

la publicació d’aquesta resolució. D’acord amb la base 7e) de la convocatòria, 

l’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant un missatge electrònic dirigit a 

intercanviat@uji.es  

5) Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat  

Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadores 

des de l'endemà de la publicació. No obstant això, contra aquesta resolució les 

persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant el 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 citat, en tant no recaiga 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. 

El rector, i per delegació de signatura (resolució de 17/6/2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 22 de juny de 2017 



ANNEX I 

 

SOL·LICITANTS ADMESOS 

 

NOM DESTINACIÓ MODALITAT DOTACIÓ 

Edgar Bernad Mechó Austràlia 

(Curtin University) 

Estada futura 3333€ 

Bárbara Hernando Fuster Estats Units d’Amèrica 

(University of 

Cincinnati) 

Estada ja 

realitzada  

2333€ 

Anna Miró Padilla Estats Units d’Amèrica 

(Harvard Medical 

School) 

En curs de 

realització 

2333€ 

 

 

ANNEX II 

SOL·LICITANTS EXCLOSOS 

 

NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ 

Andrés Felipe Muñoz Zuluaga - No compleix el requisit de la 

nacionalitat. 

- Encara no té avaluacions. 

 

 


