
 
 

Resolució d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per a 
participants beneficiaris de l’estada Erasmus + Pràctiques (convocatòria publicada el 3 
d’octubre 2018)  
 
Atès a la resolució de data 31 de maig 2019 de la directora del SEPIE (adjudicació final de 

subvencions de projectes de la Acció Clau 1 en el sector d’Educació Superior corresponent  a la 

Convocatòria de Propostes del programa Erasmus+ 2018), i l’annex I.2 (Criteris d’adjudicació final) 

donat un romanent en el pressupost i l’atorgament de finançament addicional a la Universitat 

Jaume I 

I d’acord amb la Convocatòria d’allargament/finançament addicional per al curs 2018/19, 

de data 7 de juny de 2019 amb la proposta d’adjudicació realitzada per la comissió de 

selecció reunida el 18 de juny de 2019, en funció dels criteris de selecció establerts a 

l’esmentada convocatòria.  

Resolc 
 
Primer. Publicar l’ adjudicació d’allargament /finançament addicional a l’estudiantat 
sol·licitant a l’Annex 1 
Segon. Publicar a efectes de notificació aquesta resolució al Tauler d’Anuncis Oficial de 
l’UJI i al web 
https://www.uji.es/seu/infoadm/tao/convocatoriesRH?pArId=30131&pCategoria=4&pS
ubCategoria=7 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant 
el Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de 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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptats 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 perjuí que es puga 

interposar qualsevol altre recurs que es crega oportú.  

Castelló de la Plana, 18 de Juny de 2019  

 

 

 

El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, en virtut de les competències delegades 

per la rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny) 

Joan Antoni Martí Montaner 



 
 

ANNEX I : Adjudicació d’allargament/finançament addicional 

 

 Identificació Mesos 
d’estada 

adjudicats 
en 

projecte 
2018 

Mesos 
inicialment 
finançats 

País Quantia 
mensual 
en euros 

Quantia 
inicialment 

finançada  en 
euros 

Solicita 
finançament 

per a: 

Quantia total 
addicional en 

euros 

Quantia total 
definitiva en 

euros 
 

73591636P 
2 cap 

Bèlgica 
450 0 2 mesos 900 900 

20902379W 
4 2 

Bèlgica 
350 700 2 mesos 700 1400 


