
 

 

 

RESOLUCIÓ provisional dels premis “Ernest Breva” al Rendiment Acadèmic en la 
prova d’accés a universitat 2018 

 

Vista la convocatòria dels premis Ernest Breva del programa a l’excel·lència acadèmica 
de l’estudiantat de grau en la categoria de premis a les millors qualificacions en les proves 
d’accés a la Universitat (PAU), finançats per la Fundació Banc Sabadell (Resolució de 
25 de setembre de 2018). 

Atesa la base segona i tercera de les mateixa i a proposta de la comissió de seguiment,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Publicar el llistat provisional dels beneficiaris dels premis en la prova d’accés a 
la, que figura a l’annex I .al tauler d’anuncis de la Universitat (TAO) 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/  

Segon. Establir un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació per 
realitzar al·legacions o possibles reclamacions. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot 

interposar un dels següents recursos:  

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte 

contra el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la 

recepció d’aquesta notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una 

disposició establisca el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat 

amb el que es disposa en l’article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes des de 

l’endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i 



notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis 

mesos comptadors des de l’endemà al de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció de 

la notificació. 

 En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós 

administratiu fins que siga resolt expressament o se n’haja produït la desestimació per 

silenci administratiu.  

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 

 

la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències delegades 

per la rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny). 

 

Inmaculada Rodríguez Moya 

Castelló de la Plana, 10 d’octubre de 2018 
  



ANNEX I 

 

1 Melani Mistraletti  

2 Víctor Alonso Chornet 

3 Javier Alfaro Galera 

4 Fernando Ribes Vilar 

5 Ana Rius González 

6 MARTA AICART PAUNER 

7 Chourok Aknin  

8 Elena Ríos Cantavella 

9 Angela García López 

10 Carlos Ávila Foix 

 


