
 

  

 

 

Resolució provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del Programa 

d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 2018/2019 
 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 

2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 16 de gener de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

Atés que conforme a la base 5a de la convocatòria s’ha de publicar la llista provisional de 

sol·licitants admesos i exclosos al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I, i establir 

un termini de 10 dies hàbils per a corregir, o esmenar errors o omissions. 

Atés que conforme a la mateixa base, s’ha de constituir una comissió de valoració de les 

sol·licituds, que emetrà la proposta de resolució de l’adjudicació de les ajudes. 

 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat provisional de 

sol·licitants admesos i exclosos que es detalla a l’annex I, i la composició de la comissió de 

valoració a l'annex II. 

2) Establir un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a 

presentar reclamacions o esmenes, dirigides a l’ORI amb el codi 17194, per Registre General de 

l’UJI, per registre telemàtic de l’UJI  o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015. 

 

 

El rector 

(per resolució de delegació de firma de 17 de juny de 2014, 

la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme) 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 14 de febrer de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

ANUNCI 

 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data 14 de febrero de 2018, 

ha dictat la resolució següent: 

 

“Resolució provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del Programa d’intercanvi 

d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 2018/2019 

 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 

2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 16 de gener de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

Atés que conforme a la base 5a de la convocatòria s’ha de publicar la llista provisional de 

sol·licitants admesos i exclosos al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I, i establir 

un termini de 10 dies hàbils per a corregir, o esmenar errors o omissions. 

Atés que conforme a la mateixa base, s’ha de constituir una comissió de valoració de les 

sol·licituds, que emetrà la proposta de resolució de l’adjudicació de les ajudes. 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat provisional de 

sol·licitants admesos i exclosos que es detalla a l’annex I, i la composició de la comissió de 

valoració a l'annex II. 

2) Establir un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a 

presentar reclamacions o esmenes, dirigides a l’ORI amb el codi 17194, per Registre General de 

l’UJI, per registre telemàtic de l’UJI  o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015.” 

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es 

disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot interposar un recurs d'alçada davant 

del Rectorat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà al de la recepció d'aquesta 

notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no 

suspén l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la 

Llei 39/2015. 

Si transcorren tres mesos des de l'endemà al de la interposició del recurs d'alçada sense que haja 

sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos, 

comptadors des de l'endemà al de la desestimació presumpta. 

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 

 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 14 de febrer de 2018 



 

  

 

Resolució provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del Programa d’intercanvi 

d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 2018/2019 

 

ANNEX I 

 

SOL·LICITANT ADMISSIÓ MOTIU D’EXCLUSIÓ  

(Requisits no complits de la convocatòria) 
Agost Belles, Alma SI  

Alguero Boronat, Mar SI  

Benlloch Gozalbo, José NO 3g   

Bohigues Lozano, Nicolas NO 3c 3e 3g    

Bonet Gimenez, Ivan NO 3g   

Brun López, María De Los Angeles SI  

Castelló Fabregat, María SI  

Chiva Mulet, Carlos SI  

Colino Edo, María SI  

Escrich Martínez, Ester NO 3g   

Esteban Villalba, Oscar NO 3g   

Ferrando Soriano, Jose NO 3e 3g   

Forner Rogla, Jordi  NO 3c 3e 3g   

Gandía Martín, Guillermo NO 3g   

Garcia Iborra, Ana SI  

García Segarra, Pablo NO 3g  

Garcia Tarin, Maria Jose NO 3g  

Garcia-Franco Ruiz de la Prada, Ana NO 3g  

Giménez Valero, Pablo NO 3g  

LLobet Prada, Jose NO 3e 3g  

Lopez Madrid, Pablo NO 3e 3g 

Marqués Paola, Ruth SI  

Medovarschi, Denisa Maria NO 3a 

Monzonís Carda, Irene SI  

Morte Hernández, Ernest Hugo NO 3g 

Rahimnejad, Hamideh  NO 3a 3c 3e 3g 

Roig Segui, Jordi NO 3g 

Sanchis Lozano, Paloma SI  

Sanz Ferrero, Ricardo NO 3g 

Tello Ordoñez, Carlos SI  

Teodoroiu, Narcis-Gabriel NO 3a 3g 

Villarroya Castillo, Alberto NO 3c 3e 3g 

 

Motius d’exclusió, segon l’apartat 3 de la convocatòria: 

3a) No acredita ser ciutadà espanyol o resident permanent a Espanya 

3c) No haver superat 54 crèdits del primer curs en el grau en el qual es troba matriculat 

3e) No tindre una nota mitjana d’expedient mínima:  

Per als Graus de l’ESTCE: 6 

Per als Graus de la FCHS, la FCJE i la FCS: 6,5 

3g) No acredita tindre un nivell d’anglés equivalent o superior a B2.1  

 

 

 



 

  

 

 

Resolució provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del Programa d’intercanvi 

d’estudiants amb Amèrica del Nord per al curs 2018/2019 

 

ANNEX II 

 

La comissió de valoració estarà formada per: 

-Mercedes Sanz, directora acadèmica de l’ORI 

-Oscar Pascual, tècnic superior de l’ORI 

-Francisco Javier Andrés, coordinador d’intercanvi de l’ESTCE 

-Belén Gill, coordinadora d’intercanvi de la FCJE 

-Carolina Girón, coordinadora d’intercanvi de la FCHS 

-Ana María Sánchez, coordinadora d’intercanvi de la FCS 

-Marina Moreno, representant del Consell d’estudiants 

 


