
 

 

Resolució de 3 de novembre de 2016 per la qual es publica la resolució de concessió 
dels premis rendiment acadèmic en la modalitat prova d’accés a universitat PAU, en el 
marc de la Resolució de 19 d’octubre de 2016 del Rectorat de la Universitat Jaume I, 
per la que es convoquen els premis Ernest Breva del programa a l’excel·lència 
acadèmica de l’estudiantat finançats per la Fundació Banc Sabadell.  

 

D’acord amb el punt dos i tres de la convocatòria i un cop revisats els expedients,, 
aquest Rectorat 

 

 RESOL: 

 

Primer: concedir els premis a l’excel·lència en la prova d’accés a la universitat (PAU) a 
l’estudiantat que figura a l’annex I. 

Segon: Publicar la resolució de concessió dels premis a l’adreça: 
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/premisiconcursos/premis/premisuji/premisexc 
elacad/ 

 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de 
reposició davant el rector de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa 
l’article 116 de la Llei 30/92, 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, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria.  

 

No obstant, les persones interessades podran interposar directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos des del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas de 
que les persones interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment 
mencionat, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no 



s’obtinga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb lo 
dispost en l’article 116 i següents de la citada Llei 30/1192. 

 

El rector, i per delegació de signatura (resolució de 14 de juny de 2014), la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. Pilar García Agustín 

 

 

 

 

Castelló de la Plana, 3 de novembre de 2016 

 

 

  



 

 

Annex I 

 

 

GAS LLAVERO, AARÓN     200 € 

BLASCO IBAÑEZ, VICTOR     200€ 

MIRALLES COMINS, JORDI   200 € 

 GALAS MARTÍNEZ, IVÁN   200 € 

 BREA ADELL, ÁNGELA  

CERCÓS PÉREZ, MANUEL ALEJANDRO 200 € 

CERVERA TRAVER, SOL     200 € 

MARTÍNEZ SOTO, ÁLVARO    200 €  

LÓPEZ FALCÓN, PAULA     200 € 

PÉREZ MARTÍNEZ, MERCÉ   200 € 


