
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2013, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix el 
Museu d’Informàtica de l’ETSINF de la Universitat Politèc-
nica de València com a museu de la Comunitat Valenciana. 
[2013/5208]

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Consellería 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se recono-
ce el Museu d’Informàtica de l’ETSINF de la Universi-
tat Politècnica de València como museo de la Comunitat 
Valenciana. [2013/5208]

Vista la documentació presentada per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Informàtica de València sol·licitant el reconeixement del 
Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Infor-
màtica de la Universitat Politècnica de València com a museu de la 
Comunitat Valenciana. 

Tenint en compte que l’esmentat museu reunix tots els requisits 
establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, 
del Patrimoni Cultural Valencià, i en l’Orde de 6 de febrer de 1991, de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el 
reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de 
la Comunitat Valenciana.

Vist l’informe favorable del Servici de Museus i a proposta de la 
directora general de Cultura, de 22 d’abril de 2013, resolc:

Primer
Reconéixer el Museu d’Informàtica de l’ETSINF de la Universitat 

Politècnica de València com a museu de la Comunitat Valenciana, als 
efectes establits en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valen-
ciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i en l’Orde de 6 de febrer de 
1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Segon
Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Tercer
Segons el que disposa l’article 13 de l’orde esmentada, la Conse-

lleria d’Educació, Cultura i Esport podrà anul·lar el present reconeixe-
ment del museu si es deixen de complir alguns dels requisits exigits en 
l’orde. 

Quart
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 

interposar recurs potestatiu de reposició o plantejar directament recurs 
contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’in-
diquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la conse-
llera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des 
de l’endemà de la seua publicació.

En el cas que el recurrent siga una administració pública, s’actuarà 
d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

València, 13 de maig de 2013.– La consellera d’Educació, Cultura i 
Esport: María José Catalá Verdet.

Vista la documentación presentada por la Junta de Gobierno de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática solicitando el 
reconocimiento del Museu d’Informàtica de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de València como 
museo de la Comunitat Valenciana. 

Teniendo en cuenta que el citado museo reúne todos los requisitos 
establecidos en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valen-
ciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, y en la Orden de 6 de febrero 
de 1991, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, por las que 
se regula el reconocimiento de museos y colecciones museográficas 
permanentes de la Comunitat Valenciana.

Visto el informe favorable del Servicio de Museos y a propuesta de 
la directora general de Cultura, de 22 de abril de 2013, resuelvo:

Primero
Reconocer el Museu d’Informàtica de l’ETSINF de la Universitat 

Politècnica como museo de la Comunitat Valenciana, a los efectos esta-
blecidos en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, y en la Orden de 6 de febrero de 
1991 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Segundo
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana.

Tercero
Según lo dispuesto en el artículo 13 de la citada orden, la Conse-

llería de Educación, Cultura y Deporte podrá anular el reconocimiento 
del museo si se dejan de cumplir algunos de los requisitos exigidos en 
la mencionada orden.

Cuarto
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer recurso potestativo de reposición o plantear directamente 
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que 
se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera de 
Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación.

En el caso de que el recurrente sea una administración pública, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Valencia, 13 de mayo de 2013.– La consellera de Educación, Cultu-
ra y Deporte: María José Catalá Verdet.
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