Resolució de 8 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I de
Castelló, per la qual es publica la relació de beneficiaris corresponent a la
convocatòria de 15 de gener de 2018 d’ajudes per a la realització de treballs de fi de
grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en valencià.

Atesa la convocatòria de 15 de gener de 2018 d’aquest Rectorat d’ajudes per a la
realització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en valencià, i
vista l’acta de la Comissió de Selecció,

RESOLC: publicar la relació de persones i treballs a qui s’ha concedit l’ajuda:

Tamara Navarro Reig, pel treball de final de grau Ulls que escolten mans que parlen.
Diferències entre la interpretació d’una llengua oral i una de signes. Subvenció: 18,03
euros.
Lara Ferrando Esteve, pel treball de final de grau Mètodes de classificació aplicats a
problemes verbals amb errors d'inversió en dades de neuroimatge. Subvenció: 20 euros.
Emilio Sales Ventura, pel treball de final de màster Proposta de millora de l'eficiència
energètica del Mercat Central de Borriana. Subvenció: 86,87 euros.
Teresa Balaguer Pallarés, pel treball de final de grau Procés de validació d'un qüestionari
per avaluar l'adquisició de les competències en els alumnes del Grau en Infermeria.
Subvenció: 68,80 euros.
Jaume Forner Escrig, pel treball de final de grau Disseny d'un sistema de recuperació
d'energia per una aplicació de detecció de fum o de mesura de la qualitat de l'aire.
Subvenció: 42,30 euros.
Neus Fabregat Garcia, pel treball de final de grau Disseny d'una carcassa per a un
dermatoscopi d'ús personal. Subvenció: 89 euros.
Javier Lara Fonfría, pel treball de final de grau De la ciutadania patriòtica a l'exclosa:
dones decents i prostitutes sota el primer franquisme. Subvenció: 100 euros.
Judit Andreu Gallego, pel treball de final de grau Disseny d'un element destinat al foment
del joc simbòlic i dramàtic per al pati d'un col∙legi. Subvenció: 100 euros.
Joan Piñot Murillo, pel treball de final de grau Planificació d'una plantació de Cànem a
Benicarló (Castelló). Subvenció: 45,70 euros.

El pagament i la justificació es realitzarà d’acord amb la base 10 de la convocatòria.

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

