
 

Resolució del 20 d’abril de 2016 del Rectorat, per la qual es convoquen, per a l'any 

2016, ajudes per a l’acreditació lingüística de nivell C1 de valencià i B2 d‘anglès 

per al Personal Docent e Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I. 

 

 

Les Línies de Govern per al curs 2015-2016 determinen que la Universitat Jaume I i, en 

concret el Servei de Llengües i Terminologia (SLT), ha de proveir la comunitat 

universitària dels instruments necessaris per assolir les competències marcades en el 

Programa de Govern de l'actual rector.  

 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el Servei de Llengües i Terminologia oferta cursos 

de llengües i la possibilitat de fer exàmens per acreditar el nivell lingüístic adequat per 

atendre la demanda de certificació que es genera al si del col·lectiu del Personal Docent 

e Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I. Aquestes proves d’acreditació, que 

també realitzen altres universitats amb les quals la Universitat Jaume I participa en el 

cas de català, la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de 

Coneixements de Valencià (CIEACOVA) i en el cas d’anglès l’Associació de Centres 

de Llengües de l’Ensenyament Superior (ACLES).  

 

 

 

 

Aquest Rectorat 

 

RESOL 

 

Convocar ajudes per a l’acreditació lingüística de nivell C1 de valencià i B2 d’anglès 

per al Personal Docent e Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I fins a un total de 

15 ajudes per a l’acreditació del nivell C1 de valencià i 15 per a l’acreditació del nivell 

B2 d’anglès segons Annex I i dins de la convocatòria de les proves d’acreditació de 

llengües UJI publicada amb data de 5 d’abril de 2016.  

 

 

Publicar aquesta convocatòria en la pàgina web de l’UJI: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/  

 

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 del dia següent al 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 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2016/Darreraconvocatoria/
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2016/Darreraconvocatoria/
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/


 

públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 

gener. 

 

El rector i, per delegació de signatura (Resolució 17/06/2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme,  

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 20 d’abril de 2016 

 

 

Annex 1 

 

1. Finalitat de les ajudes 

 

Facilitar l’acreditació lingüística a l’acreditació del nivell C1 de valencià (fins a 15 

ajudes) i per a l’acreditació del nivell B2 d’anglès (fins a 15 ajudes) del Personal Docent 

e Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I. 

 

2. Import i partida pressupostària a la qual s’han d’imputar les ajudes  

La quantitat total de les ajudes puja a 2.000 euros. Aquesta quantitat està consignada en 

el centre VICIM-P3, línia 00000, projecte 1G017/01, aplicació 4711, dins del programa 

422-C del Pressupost de la Universitat Jaume I. 

3. Destinataris i condicions econòmiques de les ajudes 

El destinatari de les ajudes és el PDI de la Universitat Jaume I   

a) Les ajudes a cada PDI seran com a màxim iguals al import de la quantitat de la 

matrícula de les proves d’acreditació segons nivell i llengua i segons establert a 

la convocatòria juny 2016. 

b) Les ajudes es poden sol·licitar una vegada la prova d’acreditació haja sigut 

superada.  

c) Cada sol·licitant podrà demanar una ajuda per llengua.  

4. Comissió de Selecció 

La Comissió de Selecció estarà formada per les persones següents:  

 Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de Cooperació i Relacions 

Internacionals o persona en qui delegue, que actuarà de presidenta. 

 Francisco López Benet, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat 

 Mª Noelia Ruiz Madrid, directora Acadèmica de Multilingüisme.  



 

 Maties Segura Sabater, responsable de l’Àrea de Promoció Lingüística del 

Servei de Llengües i Terminologia, que actuarà com a secretari. 

 Un representant de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un de la Facultat 

de Ciències Jurídiques i Econòmiques, un de la Facultat de Ciències de la Salut i 

un de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, designats pels 

degans/es i director/a. 

5. Criteris de selecció 

Les ajudes es concediran per a un màxim de dues proves (nivell C1 de català i B2 

d’anglès) per sol·licitant i mentre no s’esgote la consignació pressupostària. 

Es tindrà en compte: 

 PDI amb necessitat de complir amb el requisit lingüístic (C1 de català i B2 

d’anglès) per a assolir figura contractual segons Document de Carrera Docent. 

(Fins a 5 punts)  

 PDI amb vinculació a temps complet amb la universitat. (2 punts)  

 PDI que està impartint o ha impartit en els últims dos anys la docència en 

valencià i/o docència en anglès, segons sol·licitud de reemborsament.  (Fins a 5 

punts)  

 PDI fent docència a graus seleccionats en els últims dos anys en els programes 

de reconeixement de docència en valencià i/o en anglès que no hagen rebut 

ajuda econòmica per a cursos i proves. (Fins a 5 punts) 

 PDI pertanyent a departaments amb un percentatge baix de professorat acreditat 

de C1 de català i/o B2 d’anglès. (Fins a 5 punts) 

 

 

6. Sol·licituds i termini de presentació d´instàncies 

Les sol·licituds, mitjançant el model oficial, s'han de presentar al Registre de la 

Universitat, adreçades al Servei de Llengües i Terminologia.  

Les propostes han de fer constar:  

 el nom i els cognoms de la persona sol·licitant. 

 la seua relació contractual amb la Universitat i, en el seu cas, situació de 

promoció en la que necessita l'acreditació segons Document de Carrera Docent. 

http://www.uji.es/bin/serveis/slt/beques/sol-aju.pdf


 

 indicació del departament del que forma part, les assignatures impartides en 

català i/o en anglès i la seua vinculació a graus seleccionats en programes de 

reconeixement de docència en català i/o anglès, si escau. 

 fotocòpia del certificat d’acreditació lingüística obtingut, o en el seu defecte 

impressió del correu amb la notificació de la nota obtinguda en les proves 

d’acreditació de juny 2016.  

 fotocòpia del rebut de pagament de la inscripció de les proves (un per llengua). 

La Comissió de Selecció es reserva la potestat de demanar qualsevol altre document que 

considere necessari. 

El PDI podrà sol·licitar les ajudes des del 30 de juny fins al 15 de juliol de 2016 .  

Si no s’esgota el crèdit en alguna de les dues llengües, la comissió es reserva el dret 

d’ampliar el nombre d’ajudes en la llengua amb més sol·licituds.  

7. Obligacions de les persones beneficiàries 

Als beneficiaris d’aquestes ajudes els serà d’aplicació les obligacions que s’estableixen 

en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

8. Resolució 

La comunicació de la resolució de la sol·licitud a la persona interessada tindrà lloc en 

un termini màxim de dos mesos des de la data de la finalització del període selectiu 

mitjançant la publicació en la pàgina web de l’UJI: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/  

9. Pagament i justificació de l´activitat 

El pagament es realitzarà després de la publicació de la llista definitiva d’ajudes 

concedides i es farà  per transferència bancària al compte indicat pel beneficiari.  

Si posteriorment es comprovara la inexactitud o falsedat d'allò declarat, la persona 

beneficiària hauria de retornar l'ajuda concedida. 

10. Comunicacions i publicacions 

Qualsevol comunicació o notificació d´incidències o altres qüestions que pogueren 

sorgir es publicaran en la pàgina web de l’UJI: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/   

11. Règim jurídic aplicable 

Seran d’aplicació els preceptes d’aquesta convocatòria i les normes de dret públic. 

Igualment, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/


 

subvencions, els preceptes del Decret de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el Text 

refós de la llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana i de les sues respectives 

normes de desenvolupament. Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret públic 

i, en defecte d’aquestes, per les normes de dret privat. 


