
 
 
RESOLUCIÓ  
 
D’acord amb les bases de la convocatòria del Concurs a les millors pràctiques del Programa 
Estudia i Investiga 2018 per al grups d’investigació, finançat per la Fundació Banc Sabadell 
(Resolució 15 de novembre de 2018) 
 
Vista la resolució del concurs a les millors pràctiques del programa Estudia i Investiga 2018 
(Resolució de 30 de novembre de 2018) i a proposta del jurat,  

 
Aquest Rectorat 
 
RESOL: 
 
Primer: Concedir les ajudes als grups d’investigació els alumnes dels quals han estat  premiats 
en el concurs de les millors pràctiques del programa Estudia i Investiga.  
 

• GRUP D’INVESTIGACIÓ CUIDADOS Y SALUD. 
• GRUP D ‘INVESTIGACIÓ INFERMERIA.  
• GRUP D’INVESTIGACIÓ GEOSPATIAL TECHNOLOGIES RESEARCH 

GROUP-GEOTEC. 
• GRUP DE RECERCA TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES-TRAMA. 
•   GRUP D’INVESTIGACIÓ LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA-LAELA.  
• GRUP D’INVESTIGACIÓ COMUNICACIÓ I CULTURA CIENTÍFICA-

COM-CIENCIA. 
 
 
L’import per a cada grup és de 800 € destinats a facilitar que l’esmentat estudiantat puga 
contribuir a millorar la seua formació investigadora presentant comunicacions a 
congressos nacionals, i internacionals, participant en publicacions científiques, adquirint 
recursos per a projectes d’investigació o altres accions que amplien la formació 
investigadora. 
 
Segon: Publicar aquesta resolució a la página web 
https://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/orientaciodurant/estudiainvestiga/. 

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 vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències 
delegades per la rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de 
juny). 
 
 
 
 
Inmaculada Rodríguez Moya 
 
Castelló de la Plana, 18 de desembre de 2018 
 

 


