
 

Resolució de 4 de desembre de 2014 del Rectorat, corresponent a la segona fase de 
la convocatòria de l’any 2014 d’ajudes per a l’organització o assistència a 
congressos, jornades, seminaris, cursos, activitats culturals, etc., amb el valencià 
com a llengua vehicular  

Atesa la convocatòria de data 3 d’abril de 2014 d’aquest Rectorat d’ajudes per a 
l’organització o assistència a congressos, jornades, seminaris, cursos, activitats 
culturals, etc., amb el valencià com a llengua vehicular, i vista l’acta de la Comissió de 
Selecció, 

RESOLC: publicar la relació de persones, d’associacions o òrgans a qui s’ha concedit o 
denegat l’ajuda:  

 
Sol·licitant Activitat Ajuda concedida o 

denegada 
Motiu 

Mar Ruiz Blay Matrícula final de 
grau 

Denegada L’ajuda sol·licitada 
no es troba inclosa 
a la sol·licitud 

Javier Clemente 
Martínez 

Assistència a la 
XIV Trobada del 
Voluntariat 
Lingüístic de la 
Xarxa Vives 

Denegada *Sol·licitud 
presentada fora de 
termini 

Carla Rodríguez 
Beltrán 

Assistència a la 
XIV Trobada del 
Voluntariat 
Lingüístic de la 
Xarxa Vives 

Denegada *Sol·licitud 
presentada fora de 
termini 

 
*Les sol·licituds de Javier Clemente Martínez i Carla Rodríguez Beltrán han estat 
presentades fora del termini previst per la convocatòria. La Comissió ha comprovat que 
l’activitat es va realitzar després de la finalització del període de sol·licitud, amb la qual 
cosa no es podia demanar l’ajuda dins del període, per això recomana que s’informe els 
sol·licitants que poden demanar aquesta ajuda en la pròxima convocatòria de 2015.  

El pagament i la justificació de l’activitat, si escau, es realitzarà d’acord amb l’establert 
en la base 9 de la convocatòria. 

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 signatura (Resolució 17/06/2014), la vicerectora 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme,  

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 
Castelló de la Plana, 4 de desembre de 2014 


