
Resolució de 8 de novembre de 2018 del Rectorat de la convocatòria de 2018 
d’ajudes per a l’organització de xarrades, congressos, jornades, seminaris, cursos, 
activitats de caràcter científic o cultural, etc., amb el valencià com a llengua 
vehicular. 

 

Atesa la convocatòria de 15 de gener de 2018, per la qual es convoquen ajudes per a l’any 
2018 per a l’organització de xarrades, congressos, jornades, seminaris, cursos, activitats 
de caràcter científic o cultural, etc., amb el valencià com a llengua vehicular, i vista l’acta 
de la Comissió de Selecció de la dita convocatòria, 

 

RESOLC:  declarar la convocatòria deserta perquè no s’hi ha presentat cap sol·licitud. 

 

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 rectora i, per delegació de signatura (Resolució 12/06/2018), la vicerectora de 
Promoció Lingüística i Igualtat. 

 

 

Pilar Safont Jordà 

Castelló de la Plana, 8 de novembre de 2018 


