
U NIVERSITAT 
J AUME·I 

RESOLUCIÓ 

D'acord amb la Base 7.4 de la Resolució de convocatoria del Rectorat de la 
Universitat Jaume 1 de CasteIló, de 11 de maig de 2015, de les ajudes de matrícula i 
mobilitat de la Universitat Jaume 1 per a estudiant del Master Universitari en 
Igualtat i Genere en I'Ambit Públic i Privat per al curs academic 2014/2015. 

Aquest Rectorat 

RESOL: 

Primer. Adjudicar les ajudes de matrícula i mobilitat de la Universitat Jaume 1 per a 
estudiant del Master Universitari en Igualtat i Genere en l' Ambit Públic i Privat per al 
curs acad érnic 2014/2015 a les persones i amb les quanties que apareixen en l'annex 1. 

Segon: Publicar aquesta resolució en la pagina web 
hao://aulaisonomia.u ii.es/mod/oage/vicw.oho?id= 1442. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume 1, en el termini d'un mes 
comptador des de I'endem á de la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r égim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins deis dos mesos següents, 
comptadors des de l' endem á 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 aixó, sense perjudici que es puga interposar qualsevol 
altre recurs que s'estime oportú. 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-14), 
la vicerectora d' Estudiants, Ocupació i 1nnovació Educativa, 

Castelló de la Plana, 8 de setembre de 2015. 



Informe (omisión de Becas 2014/2015 

valoración Máster Universitario en 

Igualdad y Género en el 

Ámbito Público y Privado 

DNI-PAS Criterios de valoración Resultado Importe concedido 

8.1 8.2 8.3 Matrícula Movilidad Total 

YA6077116 4 1 1 6 277,20 566,89 844,09 € 

52669097V 4 O O 4 554,40 554,40 € 

73558865N 4 O O 4 554,40 554,40 € 

4446674DN 2 O O 2 554,40 554,40 € 

2.507,29 € 

Castellón de la Plana, a 30 de julio de 2015. 
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