
 

Resolució de 15 de gener de 2018 del Rectorat per la qual es convoquen ajudes per 

a la realització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en 

valencià. 

 

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 la realització de treballs de fi de grau (TFG), treballs de fi de 

màster (TFM) i tesis doctorals en valencià, segons es descriu a l’Annex 1. 

Publicar aquesta convocatòria en la pàgina web de l’UJI: 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/   

 

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. 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/


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. 

 

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, 15 de gener de 2018 

 



 

 

Annex 1 

 

1. Finalitat i terminis de les ajudes 

Promoure l'ús normal del valencià en la redacció i defensa de treballs de fi de grau 

(TFG), treballs de fi de màster (TFM) i tesis doctorals en valencià realitzats entre el 21 

d’octubre de l’any 2017 i el 20 d’octubre de l’any 2018. 

2. Import i partida pressupostària a la qual s’han d’imputar les ajudes 

La quantitat total de les ajudes puja a 1.500 euros. Aquesta quantitat està consignada en 

el centre VICIM, subcentre P3, projecte 9G012/04, línia 00000, programa 422-C, 

aplicació 471100, del Pressupost de la Universitat Jaume I.  

3. Requisits que han d’acomplir els destinataris 

Poden accedir a aquestes ajudes els llicenciats, graduats, diplomats i estudiants del 

darrer curs de les titulacions que s'imparteixen a la Universitat Jaume I que redacten i 

realitzen la defensa de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en 

valencià, a la Universitat Jaume I. No obstant el paràgraf anterior, queden exclosos 

d'aquesta ajuda els candidats adscrits a l'àrea de coneixement de Filologia Catalana.  

El treball ha de seguir els criteris i la normativa lingüístics de les universitats 

valencianes  

4. Quantitat econòmica individual de les ajudes i despeses subvencionables 

Les ajudes consisteixen en el reemborsament de les despeses de fotocòpies, 

enquadernació i altres de similar naturalesa, per una quantitat de 100 € (a un total 

màxim de 8 persones) per la realització de TFG i TFM en valencià. Igualment, per una 

quantitat màxima de 225 € per als autors o autores de les tesis doctorals. 

Amb aquesta finalitat es destinen 800 euros per als TFG i TFM i 700 € per a les tesis 

doctorals. 

5. 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, que actuarà 

com a secretari. 

 Josep Maria Chordà Fandos, responsable de l’Àrea d’Assessorament Lingüístic 

del Servei de Llengües i Terminologia. 

 Joaquin Gual Arnau, representant de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals en la Comissió de Política Lingüística. 

 Maties Segura Sabater, responsable de l’Àrea de Promoció Lingüística del 

Servei de Llengües i Terminologia. 

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

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4d43e1b-03db-4f69-958c-d20fa4e3b5e0/criteris.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4d43e1b-03db-4f69-958c-d20fa4e3b5e0/criteris.pdf?guest=true


6. Criteris de selecció 

La quantitat exacta de cada ajuda, la determinarà la Comissió de Selecció d’acord amb 

la quantitat consignada en el pressupost entre totes les persones sol·licitants i que 

acomplisquen els requisits assenyalats en aquesta convocatòria. El criteri de selecció 

serà la puntuació obtinguda com a resultat de l’avaluació del treball presentat en el 

tribunal corresponent. Es cas d’empat prevaldrà la diversitat d’àrees de coneixement. 

7. Obligacions de les persones beneficiàries 

Les persones sol·licitants han de haver redactat i defensat en valencià els treballs de fi 

de grau, els treballs de fi de màster i les tesis doctorals en valencià per a les quals 

sol·liciten l’ajuda. 

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. Sol·licituds i concessió  

Les sol·licituds (en format PDF) s'han de presentar, fins al 20 d’octubre de 2018, al 

Registre de la Universitat, adreçades al Servei de Llengües i Terminologia (Àrea de 

Promoció Lingüística), després de la lectura i defensa del treball objecte de l'ajuda.  

Serà admissible la presentació d´aquesta sol·licitud mitjançant els mitjans que assenyala 

l´article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:  

a. Fotocòpia del certificat de matriculació del treball que es presenta 

b. Fotocòpia del títol de llicenciatura, diplomatura o certificat de matriculació en el 

darrer curs de la titulació (si escau) a la Universitat Jaume I. 

c. Factures originals de les despeses de fotocòpies i d'enquadernació.  

d. Declaració del director/a del treball o de qualsevol altre membre del tribunal que 

justifique que la defensa del treball s'ha realitzat en valencià.  

e. Fitxa emplenada de pagament a terceres persones 

f. Còpia enviada en pdf del treball a delharo@uji.es, indicant en el missatge 

electrònic el motiu de l’enviament. 

g. Còpia de l’acta de defensa amb la qualificació obtinguda. 

 

9. Resolució  

La concessió de l'ajuda es farà després de comprovar que es compleixen els requisits. Si 

posteriorment es comprovara la inexactitud o falsedat d'allò declarat, la persona 

beneficiària hauria de retornar l'ajuda concedida 

La resolució tindrà lloc en un termini màxim de dos mesos des de la data de finalització 

del termini de presentació de sol·licituds i es comunicarà a la persona interessada i en la 

pàgina web de l’UJI: http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/   

10. Pagament  

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6afa0d92-9d20-4da8-a4e5-cc757bee0b02/Sol+ajuda+treballs+investigacio.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5666dd81-454e-46b4-8b63-08e461cec777/tercers.pdf?guest=true
mailto:delharo@uji.es
http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/


El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud. 

El Servei de Llengües i Terminologia es reserva el dret de demanar una còpia del 

treball.  

11. 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/base/apl/ajudes/ 

12. Règim jurídic aplicable 

A aquestes ajudes els serà 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, les normes de dret privat. 

 

Model de sol·licitud 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/apl/ajudes/
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6afa0d92-9d20-4da8-a4e5-cc757bee0b02/Sol+ajuda+treballs+investigacio.pdf?guest=true

