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Resolució definitiva d’adjudicació de beques del Banco Santander per a estudis de 
màsters universitaris oficials a la Universitat Jaume I durant el  

curs acadèmic 2017/18 
 
 
Vista la proposta de la comissió avaluadora respecte a la baremació de les sol·licituds 
admeses, i d’acord amb les bases 8a i 9a de la convocatòria de beques del Banco Santander 
per a estudis de màsters universitaris a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 
2017/18, 
 
HE RESOLT 
 

1) Assignar les beques oferides, a les persones que figuren en l’annex I, destinades a 
cobrir totalment o parcialment l’import de les matrícules, amb el límit màxim 
especificat en la clàusula 2 de la convocatòria. 

 
2) Establir un termini de 10 dies hàbils a  comptar des de l’endemà a la publicació de les 

esmentades llistes en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat (TAO) 
http;//www.uji.es/seu/infor-adm/tao per la presentació del document d’acceptació o 
renúncia a la beca: 
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fad4af5-c708-4f0d-
be50-6e6835c15b88/acceptacio.pdf?guest=true 
 
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4627eab8-898d-409e-
93b4-91c72899be70/renuncia.pdf?guest=true 

 
3) L’abonament de les beques es produirà després que les persones beneficiàries aporten 

el document que acredite el pagament de la matrícula i de la fitxa de tercers 
correctament emplenada: 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/56eece4e-3eff-4138-
b178-9e6738b7a569/XX_FORM_fitxa+tercers.pdf?guest=true 

Així mateix, hauran de presentar la declaració responsable sobre les obligacions i 
requisits dels beneficiaris i beneficiàries segons la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions: 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/990e69a7-e7f9-41f0-
b888-e9c13948f57a/declaracioresponsable.pdf?guest=true 

 
Tota aquesta documentació caldrà presentar-la en la seu electrònica de la Universitat 
Jaume I http://www.uji.es/seu, dirigida a la Fundació General de la Universitat Jaume 
I. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos des de l’endemà a la seua publicació en el tauler d’anuncis oficial la pàgina web: 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. 
 
No obstant això, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el 
rector en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas no es 
podrà interposar el recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins que 
no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb l’article 
123 i següents de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, de procediment administratiu 
comú. 
 
El Rector de la Universitat Jaume I, i per delegació de signatura, (Resolució de 17 de juny de 
2014), la Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
 
 
 
 
 
 
 
Pilar García Agustín 
 
Castelló de la Plana, 30 de maig de 2018 
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ANNEX I 

 
Relació d’adjudicacions 

 
 

D.N.I. BECA 

53727708F 1.000,00 
20909018V 1.000,00 
CH2GPG6LX 1.000,00 
20494677K 1.000,00 
20620655M 1.000,00 
72757421A 1.000,00 
20901616K 1.000,00 
77131838G 1.000,00 
20489163G 666,52 
Y4300907J 1.000,00 
47370339E 1.000,00 
53877987G 750,00 
45352582D 750,00 
48763366P 750,00 
53663146Y 750,00 
44518802W 750,00 
20087611D 750,00 
50627317Q 750,00 
53352639E 750,00 
47828771H 750,00 
20903308B 750,00 
20487079J 750,00 
20477992B 750,00 
721526623 750,00 

D.N.I. BECA 

44560908H 750,00 
45804971B 750,00 
Y5805468Y 750,00 
27380951A 750,00 
20904907T 750,00 
73401464T 750,00 
X9484269N 750,00 
53725082A 500,00 
52798215J 500,00 
53729126E 500,00 
20905513P 500,00 
02311428C 500,00 
20916580N 500,00 
20491894K 500,00 
53727400K 500,00 
51984261Y 500,00 
20036649S 500,00 
53221160B 500,00 
20486261T 500,00 
53727154M 500,00 
Y5765134Z 500,00 
53785341W 500,00 
53381366E 500,00 

 
 

 

 


