
 

Resolució del 3 d’abril de 2014 del Rectorat, per la qual es convoquen, per a l'any 
2014, ajudes per a l´organització o assistència a congressos, jornades, seminaris, 
cursos, activitats culturals, etc., amb el valencià com a llengua vehicular. 
 
Atès que la Universitat Jaume I té com una de les seues finalitats potenciar el 
coneixement i l’ús de la llengua pròpia atenent la seua consolidació i plena 
normalització en tota la comunitat universitària (article 5.i dels Estatuts de la 
Universitat) 
 
Aquest Rectorat 
 
RESOL 
 
Convocar ajudes per a l’organització o assistència a congressos, jornades, seminaris, 
cursos, activitats culturals, etc., amb el valencià com a llengua vehicular, segons es 
descriu a l’Annex 1. 
 
Acordar l’aplicació del procediment de convocatòria oberta, mitjançant la realització de 
dos períodes de selecció successius al llarg de la vigència d’aquesta convocatòria. 
 
Publicar aquesta convocatòria en la pàgina web de l’UJI: 
http://www.uji.es/serveis/slt/beques/  
 
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 
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 26 de juny de 2012) 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 3 d’abril de 2014 



 

Annex 1 
 

1. Finalitat de les ajudes 
 
Col·laborar en l’organització de xarrades, seminaris i jornades, activitats de caràcter 
científic o cultural, etc. amb el valencià com a llengua vehicular. 
 
Facilitar l’assistència a congressos, trobades, cursos, etc. amb el valencià com a llengua 
vehicular. 
 
2. Import i partida pressupostària a la qual s’han d’imputar les ajudes 

La quantitat total de les ajudes puja a 500 euros. Aquesta quantitat està consignada en el 
centre VCRIIM, línia 00000, projecte 9G012-01 (Promoció i ús del valencià), aplicació 
4711, dins del programa 422-C del Pressupost de la Universitat Jaume I. 

3. Destinataris, modalitats i condicions econòmiques de les ajudes 

Modalitat A. Organització de xarrades, seminaris, jornades, activitats de caràcter 
científic o cultural, etc., amb el valencià com a llengua vehicular per part d’òrgans 
de la Universitat Jaume I 

Poden sol·licitar ajudes els departaments, les àrees de coneixement, els grups 
d'investigació o altres òrgans de la Universitat Jaume I,  

a. La quantitat global de les ajudes per als departaments, les àrees de coneixement, 
els grups d'investigació, o altres òrgans de la Universitat Jaume I serà per un 
màxim de 200 euros. 

b. Les ajudes a cada òrgan seran per un màxim de 100 euros. 

c. Les ajudes es poden sol·licitar tant quan l'activitat haja finalitzat com si és un 
projecte.  

d. Les despeses que s'atendran prioritàriament són les de material de publicitat 
(cartells, díptics, etc.), sempre que aquest material estiga escrit íntegrament en 
valencià.  

e. Excepcionalment, hom pot acordar el pagament de les despeses que comporte la 
intervenció com a conferenciant d'alguna personalitat destacada.  

f. Queden excloses les activitats estrictament lingüístiques, com ara cursos de 
formació de llengua, o aquelles pròpies de l'àrea de coneixement de Filologia 
Catalana que impliquen intrínsecament l'ús del valencià.  

Modalitat B. Organització de xarrades, seminaris, jornades, activitats de caràcter 
científic o cultural, etc., per part d´associacions inscrites en el Registre 
d´Associacions de l’UJI 

Poden sol·licitar ajudes les associacions inscrites en el Registre d´Associacions de la 
Universitat Jaume I. 



 

a La quantitat global de les ajudes per a associacions serà per un màxim de 200 
euros. 
Les ajudes a cada associació seran per un màxim de 100 euros. 
b Les ajudes es poden sol·licitar tant quan l'activitat haja finalitzat com si és un 
projecte.  
c Les despeses que s'atendran prioritàriament són les de material de publicitat 
(cartells, díptics, etc.), sempre que aquest material estiga escrit íntegrament en 
valencià.  
d Excepcionalment, hom pot acordar el pagament de les despeses que comporte la 
intervenció com a conferenciant d'alguna personalitat destacada.  
e Queden excloses les activitats estrictament lingüístiques, com ara cursos de 
formació de llengua. 

Modalitat C. Assistència a congressos, trobades, cursos, etc.  

Pot sol·licitar aquestes ajudes qualsevol membre de la comunitat universitària. No 
obstant això, s'atendran prioritàriament les peticions de l'estudiantat, atès que el PAS i el 
PDI poden acollir-se a les despeses previstes en els plans de formació respectius. A 
més, hi queda exclòs el PDI de l'àrea de coneixement de Filologia Catalana.  

a. L´import màxim que es destinarà a aquesta modalitat serà de 100 euros. 
b. Les ajudes individuals seran per un màxim de 50 €, i s'han de sol·licitar una 

vegada haja finalitzat l'activitat.  
c. Les despeses subvencionades són estrictament les de matrícula. 

Excepcionalment hom pot acordar el pagament de despeses de desplaçament o 
allotjament quan les circumstàncies del congrés, trobada, etc., així ho 
aconsellen.  

d. Les assistències a activitats que organitze la Universitat Jaume I juntament amb 
altres institucions tindran unes ajudes específiques (Universitat Internacional de 
Menorca Illa del Rei, etc.).  

e. Queden excloses les activitats estrictament lingüístiques, com ara cursos de 
formació de llengua, o aquelles pròpies de l'àrea de coneixement de Filologia 
Catalana que comporten l'ús del valencià.  

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. 

• Bartomeu Prior Romero, cap del Servei de Llengües i Terminologia, o persona 
en qui delegue, que actuarà com a secretari. 

• Maties Segura Sabater, responsable de l’Àrea de Promoció Lingüística del 
Servei de Llengües i Terminologia. 

• Glòria Banyuls Fuster, representant del Consell de l’Estudiantat en la Comissió 
de Política Lingüística. 

• Jesús Hernández del Haro, administratiu del Servei de Llengües i Terminologia. 



 

5. Criteris de selecció 

Les ajudes es concediran per a una sola activitat anual i mentre no s'esgote la 
consignació pressupostària. 

La quantitat exacta de cada ajuda, la determinarà la Comissió de Selecció prorratejant la 
quantitat consignada en el pressupost entre totes les persones sol·licitants i que 
acomplisquen els requisits assenyalats en aquesta convocatòria.  

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

Les sol·licituds (en format PDF*) 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 o persones que hi 
participen i la seua relació amb la Universitat, amb indicació de l'acte de què es tracta 
(curs, seminari, xarrada...), i incloure-hi el programa o una breu descripció del contingut 
i també el pressupost aproximat desglossat per conceptes.  

Aquesta convocatòria es mantindrà, sempre que no s´haja esgotat el crèdit, fins al 20 
d’octubre de 2014. A tal efecte, aquesta convocatòria oberta es compon de dos 
procediments de selecció successius: 

El primer període selectiu compren des de l´1 de abril de 2014 fins al 30 de juny de 
2014. 

El segon període selectiu compren des de l´1 de juliol de 2014 fins al 20 d’octubre de 
2014. 

Els interessats podran presentar les sol·licituds dins d’algun dels períodes esmentats. 

Si s’esgota el crèdit en el primer període el segon període quedarà anul·lat.  

7. Obligacions de les persones beneficiàries 

Tant per a les ajudes de la modalitat A i B, com per a les de la modalitat C, és requisit 
indispensable que la llengua vehicular que es faça servir en les diverses modalitats siga 
el valencià.  

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 de cada període selectiu 
mitjançant la publicació en la pàgina web de l’UJI: http://www.uji.es/serveis/slt/beques/  



 

Si en finalitzar els tres períodes assenyalats, existira crèdit en alguna modalitat, aquest 
podrà augmentar el crèdit de les ajudes de les altres modalitats, sempre que hi haja 
crèdit en la partida pressupostària corresponent i mitjançant resolució del Rectorat. A tal 
efecte, aquest crèdit es distribuirà de la següent forma: 

a) El romanent de l´ajuda es prorratejarà entre els beneficiaris de l´últim període selectiu 
de les altres ajudes. 

b) En cas de que no hi hagen beneficiaris en l´últim període, el romanent es prorratejarà 
entre els beneficiaris del període anterior. I en defecte d´aquest, del primer període. 

c) No obstant l´anterior, en el cas de la modalitat C, tindran preferència, a l’efecte de 
prorrateig, els beneficiaris d´aquesta mateixa modalitat. Sols s´aplicarà el que disposa 
en els apartats anteriors, quan no hi haja cap beneficiari de la modalitat C a qui se li 
poguera aplicar el prorrateig. 

Per a dur a terme el prorrateig serà necessari que hi haja crèdit en la partida 
pressupostària de la modalitat a la qual s’augmentarà el crèdit i que el beneficiari haja 
acreditat o acredite unes despeses iguals o superiors a l´ajuda concedida, inclosa la 
quantia a prorratejar.  

9. Pagament i justificació de l´activitat 

El pagament es realitzarà, una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, 
per transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud i es farà després que la 
persona beneficiària haja justificat l’acompliment de l’objecte d’aquestes ajudes. A tal 
efecte, com a justificació, el beneficiari haurà d’aportar els documents següents: 

• Rebuts originals del pagament, entre els que s’inclourà, la inscripció a l’activitat. 
Així mateix haurà de presentar-hi, si es cau, els bitllets o les factures que 
justifiquen les despeses de desplaçaments i allotjaments. 

• Còpia dels certificats d’assistència a l’activitat, en el cas de la modalitat C.  
• En el cas de les modalitats A i B els beneficiaris hauràn de presentar les factures 

o documents equivalents amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa que justifiquen les despeses, i en el cas de la modalitat B, 
hauran d´acreditar també els pagaments dels mateixos (fotocòpia de la 
transferència efectuada per abonar el pagament) 

• Dades bancàries on cal fer la transferència de l’ajuda, d’acord amb el 
procediment establert a l’UJI. 

• Fitxa emplenada de pagament a terceres persones 
<http://www.uji.es/bin/serveis/sci/docs/tercers.pdf> 

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://www.uji.es/serveis/slt/beques/  

11. Règim jurídic aplicable 

Respecte a l’ajuda de la modalitat A, serà d’aplicació els preceptes d’aquesta 
convocatòria i les normes de dret públic. 

Respecte a les ajudes de les modalitats B i C, seran d’aplicació els preceptes d’aquesta 
convocatòria, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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. 

Model de sol·licitud] (en format PDF*) 


