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RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE MARZO DE 2018 POLA QUE SE CONVOCAN 
CONCURSOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA, PINTURA E MAQUETAS DE 
MÚSICA PARA O ANO 2018 

O artigo 109 do Decreto 7/201 O de 14 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos desta Universidade 
(DOG DO 02 de febreiro) establece que a Universidade arbitrará os medios necesarios para potenciar o seu 
compromiso coa reflexión intelectual, a creación e a difusión da cultura, en virtude das facultades 
outorgadas pola Leí orgánica 6/2001, de 21 de decembro, modificada pola Leí 4/2007, do 12 de abril, de 
universidades, esta reitoría RESOL VE: 

1. Facer pública a convocatoria dos seguintes concursos:
XVI premio de creación audiovisual. 
XV certame de fotografía. 
XVI premio de pintura. 
XVI premio de maquetas de música. 

2. Ordenar a publicación da presente convocatoria, xunto coa súa normativa correspondente no rexistro
xeral, nos rexistros auxiliares e na páxina web http://extension.uvigo.es/extension 21/cultura/concursos/.

A participacion nos concursos solicitarase no modelo oficial (Anexo n, e presentarase xunto coa 
documentación esixida nos rexistros oficiais da Universidade de Vigo ou en calquera das formas previstas 
no artigo 16 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas ata o 
22 de xuño de 2018. O modelo estará dispoñible na secretaría virtual. 

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición 
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa publicación, 
de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso
administrati va. 
As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo 
dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, perante o Reitor. Neste caso non se poderá 
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a 
desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Vigo, 15 de marzo de 2018 
O reitor 
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Dilixencia para facer constar que a presente resolución publícase no 

taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade de Vigo. 

Vigo, 15 de marzo de 2018 
A xefa�----· xtensión Universitaria 
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