
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la 
qual es publica la concessió definitiva de l’adjudicació de la convocatòria del premi de cartells del 
Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA. 

 
Segons el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Decret de 
26 de juny de la Generalitat Valenciana, per qual s’aprova el text refós de la Llei d´Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana i les seues normes concordants, i la base 6ª de les Bases del XIII 
concurs de cartells del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, , i d’acord amb la proposta del jurat 
competent, resolc:  

 

Primer  
 
Publicar la llista definitiva de persones premiades que figura en el annex I d’aquesta resolució.  
 

Segon 
 
Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Contenciós Administratiu de Castelló, en el 
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis de 
l’OCDS. No obstant això, les persones interessades podran interposar un recurs de reposició davant el 
rector en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació; en aquest cas no es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins que no recaiga una 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb l’article 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 de juny de 2014) 
La Vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 5 de novembre de 2014 



 
ANNEX I  

Llista definitiva de persones premiades  
 

DNI/ CIF  COGNOMS I NOM / RAÓ SOCIAL IMPORT TOTAL 

29218873H Benlliure de la Fuente, Belén Barbara 275 € 

43210157B Quiroga Aldaz, Mª Luisa 175 € 

 
 
 
 


