
 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT PER LA QUE MODIFICA LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE 
MOBILITAT ERASMUS + PER A PDI I PAS CORRESPONENT A L’ANY 2018 

 
Atès que s'han omès en la base 6 de la Convocatòria d'ajudes a la mobilitat Erasmus + per a 
PDI i PAS diversos document que han d'acompanyar a la sol·licitud, com són l'acceptació del 
director de departament i el dels certificats lingüístics validats pel SLT . 

Atès que així mateix no està expressat correctament el criteri general de valoració que estableix 
la base 9.4.e) d'aquesta convocatòria, havent de substituir la frase "Nivell lingüístic acreditat 
superior a B1 de la llengua en què es rebrà la formació o B2 de la llengua en que s'impartirà 
docència, segons les taules d'equivalències de l'SLT" per "Nivell lingüístic acreditat B1 o 
superior de la llengua en què es rebrà la formació o B2 o superior de la llengua en què s'impartirà 
docència, segons les taules d'equivalències de l'SLT". 

Atès que no s'especifica en la bases 6.2, 6.3, 8.6, 10 i 11 que el lloc de presentació de les 
sol·licituds i la documentació requerida és el Registre Electrònic General, conforme estableixen 
els articles 20 i següents del Reglament d'administració electrònica de l'UJI . 

Atès que la forma en què es determina el termini per presentar les sol·licituds a la base 6.3 pot 
induir a confusió sobre la seva finalització, per la qual cosa s'haurà de substituir "abans del 21 
de desembre de 2017" per l'expressió "fins al dia 21 de desembre de 2017 inclusivament”. 

Atès que en la bases 6.3 i 7 es fa referència a diversos articles de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, que ha estat derogada per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, per la qual cosa correspon la seva substitució pels 
preceptes en vigor. 

 

RESOLC: 

 

Primer. Incloure a la base 6 de la Convocatòria d'ajudes a la mobilitat Erasmus + per a PDI i 
PAS, que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud en les modalitats A i B la "Acceptació del director 
de departament" i "Certificats lingüístics validats a l'IGLU pel SLT ", i en la modalitat C la 
"Acceptació del cap de servei" i els "Certificats lingüístics validats a l'IGLU pel SLT", 
modificant per això l'imprès de sol·licitud. 

Segon. Corregir la base 9.4.e), substituint la frase "Nivell lingüístic acreditat superior a B1 de 
la llengua en què es rebrà la formació o B2 de la llengua en què s'impartirà docència, segons 
les taules d'equivalències de l'SLT" per "Nivell lingüístic acreditat B1 o superior de la llengua 
en què es rebrà la formació o B2 o superior de la llengua en què s'impartirà docència, segons 
les taules d'equivalències de l'SL". 

Tercer. Establir com a lloc de presentació el Registre Electrònic General de l'UJI, substituint 
les mencions que es realitzen al Registre General. 

Quart. Substituir les mencions que es fa dels següents preceptes de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
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comú, per les corresponents a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques: 

 

En lloc d'article 38.4, ha de dir article 16.4. 

En lloc d'article 35.f, ha de dir article 28.3. 

En lloc d'article, 56.9, ha de dir article 45.1. 

En lloc d'article 70, ha de dir article 66. 

En lloc d'article 71.1, ha de dir article 68. 

En lloc d'article 84.2, ha de dir article 82.2. 

En lloc d'article 114, ha de dir article 123. 

En lloc d'article 116, ha de dir article 124. 

 
Cinquè. Substituir l'expressió de la base 6.3 "abans del 21 de desembre de 2017" per l'expressió 
"fins al dia 21 de desembre de 2017 inclusivament". 

Sisè. Publicar novament la Convocatòria amb les modificacions realitzades en el TAO de la 
Universitat Jaume I i en les pàgines següents: http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/pdi/ i 
http://www.uji.es/serveis/ori/base/pas/europa/.  

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

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte 
recorregut en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no 
suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l'article 117 de la Llei 
39/2015. 

Si transcorre un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que 
aquest hagi estat resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar 
recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Castelló, en el 
termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Castelló, dins 
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà 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 aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per 
silenci administratiu. 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri procedent 
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El rector i, per delegació de signatura (Resolució 2014.06.17), la vicerectora 
d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet Gómez. 

 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 4 de desembre de 2017 


