
 
 
 
 
Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos al programa d’intercanvi 
d’estudiants amb Amèrica del Nord i Àsia convocatòria 2014/2015 
 
 
Una vegada finalitzat el termini de subsanacions d’errades de sol·licitants admesos i 
exclosos de la resolució de data 17 de gener de 2014, d’acord amb la base 5 de la 
convocatòria de l’esmentat programa,  
 
HE RESOLT  
 

1) Publicar la llista definitiva d’alumnat sol·licitant admès que figura a l’Annex I  
per reunir tots els requisits establerts en la base 3 de la convocatòria.  

 
2) Publicar la llista definitiva d’alumnat sol·licitant exclòs, per no complir algun dels 

requisits establerts en les bases de la convocatòria, i els motius d’exclusió que 
figuren en l’Annex II al present escrit.  
 

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, 5 de febrer de 2014. 
Inmaculada Fortanet Gómez 
Vicerectora de cooperación, relacions internacionals i institucionals i multilingüisme 
(Resolució de delegació de signatura del Rector de 26/6/2012) 
 
 
 
 
 
 



 Annex I    

 

 

 

Annex II 

LLISTA DEFINITIVA D'EXCLOSOS    
     

Nom 
Albella Campesino, Alfonso  EXCLÒS PER NOTA INSUFICIENT 
Arenas Martínez, Sara  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Chapa Madrid, Javier  EXCLÒS PER NOTA INSUFICIENT 
Cuella Brenchat, Pablo  EXCLÒS PER NOTA INSUFICIENT 
Garcia Viñeta, Maria  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Lazaro Latorre, Marta  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Niculae , Andreea Mariana  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Pavón Ruiz, Saray  EXCLOSA PER NO ACREDITAR IDIOMA 

 PROGRAMA D’INTERCANVI AMB AMÈRICA 
DEL NORD I ÀSIA 2014‐15    
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS     
     

Nom 
Agudo Lopez, Salome  admesa 
Antonov Ivanov, Hristo  admès 
Becerra Gómez, Mónica  admesa 
Belenguer Cortés, Luz  admesa 
Benages Garcia, Laura  admesa 
Capitán Carro, Iván  admès 
Cardín Catalán, Daniel  admès 
Diaz Martinez, Julian  admès 
Flor Arasil, Patricia  admesa 
Gual Escribano, Paula  admesa 
Martos Fernández, Carlos  admès 
Moya Bataller, Helena  admesa 
Nieto Tiedra, Lucía  admesa 
Palacios Saura, Ana  admesa 
Sánchez Sánchez, Erika  admesa 
Valean , Denisa Emanuela  admesa 
Verdoy Sanchez, Roberto  admès 
Vinuesa Traver, Eva  admesa 



Samit Blasco, Pepa  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Soler Serra, Carla  EXCLOSA PER NOTA INSUFICIENT 
Usó Bou, David  EXCLÒS PER CERTIFICAT IDIOMA NO VÀLID 
     

5 DE FEBRER DE 2014. 

 


