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CONVOCATÒRIA DE PREMIS FINANÇATS PEL BANCO SANTANDER 

ADREÇATS AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA  
UNIVERSITAT JAUME I 

 

CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2015 

 

PREÀMBUL 

El Banco Santander, com a entitat financera compromesa a donar suport i 
reforçar l'acció de la Universitat Jaume I, està disposada a contribuir al foment del 
reconeixement del treball individual i en equip del personal docent i investigador 
(PDI) de l’UJI. 

En aquest marc, el Banco de Santander i la Universitat Jaume I ofereixen al PDI 
la convocatòria d’aquests premis amb l’objectiu de reconèixer i recompensar 
activitats realitzades en els àmbits de la docència i la investigació. 
 
D’acord amb aquesta iniciativa, aquest Rectorat: 
 
RESOL 
 
Primer. Convocar els premis següents: 

a. Premis «Joves Investigadors»  
b. Premi de Divulgació Científica  
c. Premis de Millora Educativa  

Aquests premis se satisfaran a càrrec de la partida pressupostària següent en la 
qual hi ha el suficient crèdit pressupostari adequat:  

Centre de despesa i subcentre: VOAP/VA, programa: 422-A; projecte i 
subprojecte: 02G045/01; subconcepte: capítol 2, línia de finançament: 
afectada 02002, per un import global de 32.000 €. 

De conformitat amb el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, l'autorització de la despesa per a l'any 2016, se subordina 
als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a este efecte en el 
pressupost de la Universitat Jaume I de Castelló; estant prevista 
l'existència de crèdit adequat i suficient. 
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Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, i que consten als 
annexos I, II i III. 

Tercer. Publicar la convocatòria juntament amb les seues bases en la pàgina web 
d'aquesta Universitat. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació. 

No obstant això, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden 
interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el 
termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació; en aquest 
cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat 
mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), 
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
 
 
 
 
 

Francisco López Benet 

 
Castelló de la Plana, 12 de novembre de 2015 
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ANNEX I 

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS “JOVES INVESTIGADORS” 

La Universitat Jaume I de Castelló convoca la VI Edició dels Premis “Joves 
Investigadors” amb la finalitat de promoure l’excel·lència en la tasca 
investigadora del personal científic doctor júnior, tant en l’etapa de 
perfeccionament postdoctoral com en l’etapa de consolidació, plasmada tant en la 
solidesa de la seua trajectòria científica com en l’impacte internacional de les 
seues aportacions. 

Les bases d’aquest premi són les següents: 

1. El premi té com a objectiu reconèixer les millors carreres científiques en la 
persona de joves investigadores i investigadors de la Universitat Jaume I 
que han de complir els requisits següents: 

• Estar en possessió del grau de doctor. 

• Haver desenvolupat part de la seua etapa formativa i investigadora a la 
Universitat Jaume I. 

• Haver nascut després del 31 de desembre de 1980. 

• En el moment de la presentació de la seua candidatura, formar part de 
la plantilla docent investigadora de la Universitat Jaume I. 

• No haver obtingut el premi en edicions anteriors. 

2. Les candidatures s’agruparan en diferents àrees d’acord amb els camps 
d’avaluació de la comissió avaluadora de l’activitat investigadora. 
D’aquesta manera es podran concedir fins a set premis, un en cadascuna 
de les àrees següents: 

• Ciències bàsiques (matemàtiques, física, química i ciències naturals) 

• Enginyeries i Arquitectura 

• Ciències socials i jurídiques (comunicació, dret, educació) 

• Ciències econòmiques i empresarials 

• Filosofia, geografia, història i art 

• Filologia, lingüística, traducció i interpretació 

• Ciències de la Salut 

3. Les candidatures es presentaran segons el model de sol·licitud genèrica 
de la Universitat Jaume I que pot descarregar-se de la pàgina web 
http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf, indicant l’àrea a 
què ha de ser adscrita. 
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4. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una memòria en la qual es consignaran 
els mèrits relacionats amb la trajectòria i les aportacions científiques de la 
persona candidata, així com d’un currículum vitae (CV). La memòria i el CV 
es podran presentar en suport paper o electrònic.  

5. El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 16 de novembre de 
2015 i conclourà el 11 de desembre de 2015. 

6. Les sol·licituds, degudament complimentades i adreçades al Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, hauran de presentar-se al Registre 
General d’aquesta Universitat. Així mateix, podran presentar-se en els 
registres i oficines a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

7. Si la documentació presentada no reuneix els requisits previstos en 
aquesta convocatòria i de conformitat amb el que disposa l'article 59.6 de 
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es requerirà a l'interessat ⎯per mitjà de 
la publicació a la pàgina web i enviament d’un correu electrònic⎯ perquè 
esmene les faltes o adjunte els documents preceptius en el termini màxim i 
improrrogable de 10 dies hàbils, amb advertència que, si no ho fera, es 
considerarà que renuncia a la seua petició, prèvia resolució, d'acord amb 
els termes i efectes prevists en l'article 71.1 de la dita Llei. Així mateix es 
podrà requerir ales persones interessades la millora de la informació i 
documentació presentada si es considera necessària. 

8. Les persones candidates, en cadascuna de les àrees, seran avaluades per 
una comissió presidida pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
de la qual formaran part tres membres del professorat pertanyents a les 
àrees o camps de referència i que hauran de tindre al menys un sexenni 
d’investigació reconegut. Aquesta comissió podrà sol·licitar assessorament 
a l’OCIT. No podran formar part de les comissions els doctors que hagen 
sigut directors de la tesi doctoral de les persones candidates o 
responsables del seu període de perfeccionament postdoctoral. 

9. Els mèrits que cal valorar en les persones candidates són: 

• L’impacte de la tesi doctoral: la qualitat de les publicacions que s’hi han 
derivat. 

• Les estades de perfeccionament en centres de reconegut prestigi i 
l’impacte del treball desenvolupat durant l’estada. 

• L’originalitat i la solidesa de la línia d’investigació desenvolupada des 
de la lectura de la tesi. 
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• L’impacte científic de la tasca investigadora en el seu conjunt: projectes 
d’investigació que ha dirigit i en què ha col·laborat i l’impacte de les 
aportacions científiques, justificada per la qualitat de reconeixement de 
les publicacions. 

• Les conferències invitades a congressos. 

• Altres distincions. 

10. Les sol·licituds de participació, juntament amb les corresponents 
valoracions realitzades per la comissió avaluadora, seran trameses al jurat 
del Premis Banco Santander al Reconeixement d’Activitats Docents i 
Investigadores del PDI de l’UJI, el qual una vegada examinada tota la 
documentació emetrà una proposta de resolució de l’adjudicació dels 
premis que elevarà al Rectorat. Aquest jurat estarà format pels membres 
següents: 

• President: el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
• Vocals: 

- el vicerector d’Investigació i Doctorat, que actuarà com a secretari 
- la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
- el director de la divisió «Banco Santander Universidades- Levante» 

La resolució de concessió del rector es publicarà al web de l’UJI: 
www.uji.es  

11. Els premis tenen una dotació de 2.000 euros i diploma per a cadascuna de 
les àrees d’avaluació. Les ajudes concedides podran ser dedicades a 
despeses en material fungible, inscripcions a congressos i viatges i dietes. 
Les persones investigadores podran també dedicar part de les ajudes en 
material inventariable, prèvia sol·licitud i sempre que hi haja disponibilitat 
econòmica, i s’aprove la corresponent modificació pressupostària. 

12. Els premis seran lliurats en un acte públic. 

13. El rector, a proposta del jurat, es reserva la facultat d’interpretar aquestes 
bases i de declarar desert el premi.  

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny del 2014),  
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  

 

Francisco López Benet 
Castelló de la Plana, 12 de novembre de 2015 
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ANNEX II 
CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

La Universitat Jaume I de Castelló convoca la VI Edició del Premi de Divulgació 
Científica amb la finalitat de promoure en els grups d’investigació la capacitat per 
comunicar el contingut i el valor de la seua recerca científica a la resta de la 
societat, així com per captar l’atenció dels mitjans de comunicació vers el seu 
treball d’investigació i aconseguir publicacions d’un alt valor divulgatiu. 

Les bases d’aquest premi són les següents: 

1. El premi té com a objectiu reconèixer l’esforç dels grups d’investigació per 
a desenvolupar activitats i crear obres que, amb un llenguatge entenedor, 
posen a l’abast del públic general els avanços científics i tecnològics. 

2. Podran ser candidats els ‘grups d’investigació’ o ‘persones investigadores 
individuals’ registrats en el Registre de Grups d’Investigació de la 
Universitat Jaume I en el moment de la presentació de la candidatura. 
Queden exclosos els grups d’investigació premiats en edicions anteriors. 

3. Les candidatures es presentaran mitjançant el model de sol·licitud genèrica 
de la Universitat Jaume I que pot descarregar-se de la pàgina web 
http://www.uji.es/bin/serveis/registre/docs/modelsol.pdf. 

4. La sol·licitud haurà de presentar-se acompanyada d’una memòria en 
format lliure, en què es consignaran els mèrits relacionats amb una 
trajectòria de divulgació científica del grup d’almenys un any de recorregut. 
La memòria es podrà presentar en suport paper o electrònic. 

5. El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 16 de novembre de 
2015 i conclourà el 11 de desembre de 2015. 

6. Les sol·licituds, degudament complimentades i dirigides al Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, hauran de presentar-se al Registre 
General d’aquesta Universitat. Així mateix, podran presentar-se en els 
Registres i Oficines a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

7. Es podrà requerir a les persones interessades la millora de la informació i 
la documentació presentada si es considera necessària. 

8. Les candidatures seran avaluades per una comissió presidida pel 
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la qual formaran part la 
degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el degà de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el director de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i el degà de la Facultat de 
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Ciències de la Salut, o persones en què deleguen. La comissió podrà 
sol·licitar assessorament a l’OCIT i al Servei de Comunicació i 
Publicacions. En tot cas, s’han de respectar els motius d’incompatibilitat 
que es puguen produir en cas que algun membre de la comissió també 
siga membre d’algun dels grups que participen en la convocatòria.  

9. Les accions divulgatives que cal valorar són: 

• Els reportatges i articles de divulgació publicats a la premsa o en 
mitjans de comunicació audiovisual i hipermèdia, valorant-se 
especialment els impactes en mitjans internacionals. 

• La pàgina web específicament dissenyada per atraure l’interès dels 
lectors profans i transmetre coneixements i conceptes científics. 

• Les exposicions i demostracions. 

• Els concursos i olimpíades científiques. 

• Les conferències, debats, cinefòrums. 

• La presència a les xarxes socials, tant amb perfils propis com a través 
dels perfils institucionals de la Universitat Jaume I. 

• La disponibilitat per a atendre les peticions dels mitjans de comunicació. 

• Altres no compreses en les anteriors. 

10. Les sol·licituds de participació juntament amb les corresponents 
valoracions realitzades per la comissió avaluadora seran trameses al jurat 
del Premis Banco Santander al Reconeixement d’Activitats Docents i 
Investigadores del PDI de l’UJI, el qual una vegada examinada tota la 
documentació emetrà una proposta de resolució de l’adjudicació dels 
premis que elevarà al Rectorat. Aquest jurat estarà format pels membres 
següents: 

• President: el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
• Vocals: 

- el vicerector d’Investigació i Doctorat, que actuarà com a secretari 
- la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
- el director de la divisió «Banco Santander Universidades-Levante» 

La resolució de concessió del rector es publicarà al web de l’UJI: 
www.uji.es. 

11. El premi té una dotació de 4.000 euros i diploma. Les ajudes concedides 
podran ser dedicades a despeses en material fungible, inscripcions a 
congressos i viatges i dietes. Les persones investigadores podran també 
dedicar part de les ajudes en material inventariable, prèvia sol·licitud i 
sempre que hi haja disponibilitat econòmica, i s’aprove la corresponent 
modificació pressupostària. 
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12. El premi serà lliurat en un acte públic. 

13. El rector, a proposta del jurat, es reserva la facultat d’interpretar aquestes 
bases i de declarar desert el premi. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny del 2014),  
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  

 

 

 

Francisco López Benet 

 
Castelló de la Plana, 12 de novembre de 2015 
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ANNEX III 
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE MILLORA EDUCATIVA 

La Universitat Jaume I de Castelló convoca la XVI Edició del Premis de Millora 
Educativa amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la 
docència a la Universitat Jaume I. 

Les bases d’aquest premi són les següents: 

1. El premi té com a objectiu reconèixer l’esforç del professorat de diferents 
àmbits de la Universitat Jaume I en la millora contínua de la docència. 

2. Seran candidats als premis tots els projectes executats amb la cobertura 
de la «Convocatòria d’Ajudes per a Projectes d’Innovació Educativa de la 
Universitat Jaume I del curs 2014/15» que complisquen les condicions i 
obligacions que estableix la convocatòria 

3. Es podran premiar fins a quatre projectes, un per cadascun dels centres 
docents de la Universitat Jaume I al curs 2014-2015. Els projectes 
s’adscriuran a cada centre segons l’adscripció funcional del director o 
directora/responsable del projecte. 

4. Actuarà com a comissió avaluadora el «Comitè Científic de Valoració de 
Millora Educativa» contemplat a les bases de la «Convocatòria d’Ajudes 
per a Projectes d’Innovació Educativa de la Universitat Jaume I del curs 
2014/15». En tot cas, s’han de respectar els motius d’incompatibilitat que 
es puguen produir en cas que alguna persona membre de la comissió haja 
participat en alguns dels projectes.  

5. La comissió, per a emetre la seua valoració, tindrà en compte l’informe de 
seguiment dels projectes que presentarà la Unitat de Suport Educatiu i la 
qualitat de les publicacions docents resultants dels projectes que 
constitueixen la memòria final. 

6. Les valoracions realitzades per la comissió avaluadora seran trameses al 
jurat del Premis Banco Santander al Reconeixement d’Activitats Docents i 
Investigadores del PDI de l’UJI, el qual una vegada examinada tota la 
documentació emetrà una proposta de resolució de l’adjudicació dels 
premis que elevarà al Rectorat. Aquest jurat estarà format pels membres 
següents: 

• President: el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
• Vocals: 

- el vicerector d’Investigació i Doctorat, que actuarà com a secretari 
- la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
- el director de la divisió «Banco Santander Universidades-Levante» 
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La resolució de concessió del Rector es publicarà al web de l’UJI: 
www.uji.es.  

7. Cadascun dels premis té una dotació de 3.500 euros i diploma. Les ajudes 
concedides podran ser dedicades a despeses destinades a la millora de la 
docència en material fungible, inscripcions a congressos i viatges i dietes i 
participació en cursos i altres activitats formatives. Les persones 
investigadores podran també dedicar part de les ajudes en material 
inventariable, prèvia sol·licitud i sempre que hi haja disponibilitat 
econòmica, i s’aprove la corresponent modificació pressupostària. 

8. El premi serà lliurat en un acte públic. 

9. El rector, a proposta del jurat, es reserva la facultat d’interpretar aquestes 
bases i de declarar desert el premi. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny del 2014),  
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  

 

 

 

 

Francisco López Benet 

 
Castelló de la Plana, 12 de novembre de 2015 


