
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 

Sorteig dels voluntaris per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés a la 

Universitat 
 

A la sessió número 32 (d’1 de Març de 2013) del Consell de Govern de la Universitat 

Jaume I es va informar, a proposta del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació 

Educativa, el document "Requisits i criteris per a la proposta de designació i composició 

dels tribunals qualificadors de les proves d’accés a la universitat (PAU)". 

 

El criteri i) d’aquest document indica que l’ordre de prelació segons el qual el 

professorat voluntari pot ser nomenat membre de tribunal s’estableix per sorteig públic, 

que consisteix a l’extracció a l’atzar de tres lletres qualsevol, per un procediment 

informàtic. A partir d’aquestes tres lletres s’ha d’ordenar alfabèticament, per matèries, 

d’una banda, el professorat voluntari dels IES i, d’una altra banda, el de l’UJI. Seguint 

aquest ordre s’han de nomenar els membres dels tribunals, sempre que no es vulneren 

els altres criteris. 

 

El sorteig tindrà lloc el proper 31 de Març, divendres, a les 12:00 hores, al despatx de la 

Cap del Servei d'Estudiants, edifici de Rectorat. 

 

 

 

Castelló, 27 de Març de 2017 

Vice-rectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 


