
               

 

Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos de la segona convocatòria de mobilitat del programa 
de mobilitat per a estudis de Grau ERASMUS+ estudis de grau i mobilitats amb Suïssa 2016/2017 

 

Una vegada finalitzat el termini de esmenes d’errades de sol·licitants admesos i exclosos de la resolució amb data 
de 24 de juny de 2016, desprès d’haver atès les reclamacions i esmenes i d’haver corregit els errors detectas, 

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 2 de la convocatòria. 

2) Publicar la llista definitiva d’alumnat sol·licitant exclòs per no complir amb tots o algun dels 
requisits establerts en les bases de la convocatòria, amb els motius d’exclusió que figuren en 
l’Annex II al present escrit. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat contenciós administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la notificació. No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs 
de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent 
al de la notificació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat 
mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17/06/2014),  

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

Inmaculada Fortanet Gómez  

 

 

 

 

 

 

Castelló de la Plana, 21 de juliol de 2016 

 



Annex I – Sol·licitants admesos definitius 

Llicenciatura en Ciències del Treball, Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomatura en 
Relacions Laborals (Pla de 2002) 

Maria José Meseguer Navarro 
Raquel Clemente Moliner 
Grau en Periodisme 
Elena Riego Fandos 
Llicenciatura en Filologia Anglesa, Grau en Estudis Anglesos 
Marta Roca Lopez 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Grau en Traducció i Interpretació 
Helena Gómez Enero 
María Prats Vidal 
Llicenciatura en Química (Pla de 2002), Grau en Química 
Ana Llanos Gargallo 

Diplomatura en Ciències Empresarials Grau en Administració d'Empreses Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat Grau en Economia 

Tomás Budí Ors 
Joaquín Belmonte Gimenez 
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002), Grau en Dret 
Lara Julve Ferrando 
Grau en Criminologia i Seguretat 
Marta Tamarit Mezquita 

Llicenciatura en Humanitats, Grau en Humanitats: Estudis Interculturals, Grau en Història i Patrimoni 

Raquel Villalonga Garcia 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Industrial 
Sandra Fabregat Del Ojo 
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica, Grau en Enginyeria Mecànica 
Tamara Peláez Coto 
Oscar Soler Miro 
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995), Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes 

Aida Román Ribes 
 



Annex II – Sol·licitants exclosos definitius 

 

Boisset González Mikel 
Grau en Enginyeria en Dis.Ind. i 
Des. de Prod. Exclòs/a per idioma 

Bonet Fernández Ana Grau en Dret Exclòs/a per idioma 

Canos Peñarroja Ruben 
Grau en Relacions Laborals i 
Recursos Humans Exclòs/a per idioma 

Castro Grattoni 
Gabriel 
Nicolas 

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural 

Crèdits de primer curs insuficients 
i no acreditar idioma 

Clemente Romero 
María 
del Mar Publicitat i RRPP No acredita idioma 

Cuella Brenchat Pablo Grau en Dret Exclòs/a per idioma 
Dimitrov Abrashev Miroslav Grau en Dret Exclòs/a per idioma 
Fullana Ginestar Belen Grau en Criminologia i Seguretat Exclòs/a per idioma 
Lora Fibla Clara Grau en Dret Exclòs/a per idioma 

Matei  
Raul 
Vlad 

Grau en Mestre o Mestra 
d'Educació Primària Exclòs/a per idioma 

Menéndez Pascual Tatiana 
Grau en Administració 
d'Empreses Crèdits de primer insuficients 

Miñana Boix Ana Grau en Dret Exclòs/a per idioma 
Punisic  Marko Eng. En Tec. Industrials No acredita idioma 
Rangel Hernández Álvaro Dret No acredita idioma 
Rodríguez García Tania Grau en Turisme Exclòs/a per idioma 

 


