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Vista la reclamació presentada per D. Daniel Gallego en data 13 

de març de 2014, presentada contra la resolució provisional d'ajudes de 

promoció cultural i lingüística per a l'any 2014, aquesta Comissió, en 

data 28.04.2013 i formada per: 

- Carles Cortés Orts, vicerector de Cultura, Esports i Política 

Lingüística 

- Núria Grané  Teruel, vicerectora d’Estudiants. 

- Eva Valero Juan, directora del Secretariat de Seus Universitàries 

(delega en Josep Ochoa Monzó). 

- Josep Ochoa Monzó, director del Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística 

- José Manuel Morá Chacón, representant del PAS en el Consell de 

Govern, designat pel Rector.  

- David Morcillo García, president del Consell d’Estudiants. 

 

 

ACORDA  

 

Primer.- Que com exposa el reclamant, la Comissió ha procedit a 

atorgar diverses ajudes segons el que hi ha previst en la 

convocatòria per a més d'una conferència, segons l'activitat o 

jornada, i prioritzant les de clar contingut cultural com exigeix la 

convocatòria (a títol d'exemple, activitats 3,9,10,14,16,32,40,47,56, 

61,etc.).  

 

Segon.- Que no obstant això, com també diu el reclamant, aquest 

només va demanar ajuda per a una conferència, la qual li va ser 

atorgada per la Comissió, acollint in totum les seues pretensions. Per 

això, sent un principi general del dret, lligat al de congruència de 

l'activitat administrativa, que no pot donar-se més d’allò que es 

demana, tenint en compte que no més es va demanar ajuda per a 
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una conferència, la Comissió no podria atorgar més de que es 

demana tampoc en via de reclamació, per regla general.  

 

Tercer.- Que també és cert, com de nou diu el recurrent, que en la 

convocatòria es diu expressament que “…. la Comissió valorarà la 

possible ajuda per a finançar alguna xarrada o conferència….”; i que 

aquesta forma d'expressar-se en singular li ha portat a un malentès i 

de fet solament va demanar ajuda per a una conferència. I en efecte, 

és raonable que aquesta haja estat la interpretació en la qual ha 

incorregut el reclamant, induït per la mateixa redacció que després la 

Comissió ha interpretat de forma més extensiva per a beneficiar els 

interessats.  

 

Per tant, no ha de suportar el reclamant en el seu perjudici el criteri 

més favorable de la Comissió, i ha de ser tractat com la resta dels 

interessats en aquesta interpretació favorable, tot i que açò siga una 

excepció a la regla citada supra lligada al principi de congruència. I 

tenint en compte l'activitat proposada i el seu desenvolupament, 

valorar-ho.  

 

 

En virtut del que hi ha exposat, la COMISSIÓ ACORDA PER 

UNANIMITAT: 

 

 

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT LA RECLAMACIÓ 

PRESENTADA. ES RECONEIX EL DRET DEL RECORRENT A 

OBTENIR UNA AJUDA ADDICIONAL DE 300 EUROS PER A 

PODER FINANÇAR UNA ALTRA CONFERÈNCIA DINS DE 

L'ACTIVITAT PROPOSADA I JA CONCEDIDA.  

 

SEGON.- ELEVAR A DEFINITIVA LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL 

DE LES AJUDES DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER 

A l'ANY 2014, RECTIFICANT-LA EN EL SENTIT EXPOSAT.  

 

Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa podrà 

interposar-se potestativament recurs de reposició davant el vicerector 

de Cultura, Esports i Política Lingüística en el termini d'1 mes, segons 

allò que preveu l'Art. 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. O 

directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos 

mesos segons l'Article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, abans els 

Jutjats de Contenciós-Administratiu d'Alacant.  
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De tot la qual cosa com a Secretari done fe.  

 

 

 

 

 

Josep Ochoa Monzó  

 

 

 

Alacant, 28 de març de 2014 


