
 

 

Resolució de 17 de novembre de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I de 

Castelló, per la qual es publica la relació de beneficiaris corresponent a la 

convocatòria de l’any 2017 d’ajudes per a la realització de tesines de llicenciatura, 

treballs d’investigació de tercer cicle, projectes fi de carrera, projectes de fi de 

màster, projectes docents i tesis doctorals en valencià. 

 

Atesa la Resolució del Rectorat de 25 de gener de 2017, per la qual es convoquen ajudes 

per a la realització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals en 

valencià, i vista l’acta de la Comissió de Selecció, 

 

RESOLC: publicar la relació de persones i treballs a qui s’ha concedit l’ajuda: 

 

Pascual Roca Genovés, per la tesi doctoral Anàlisi de pesticides en aigües i sols 

mitjançant cromatografia líquida micel·lar. Subvenció de 225 euros. 

Eva Mestre Forés, per la tesi doctoral Contribució al coneixement del medi natural i 

l’empremta humana de la Reserva Natural de les Illes Columbretes: clima, fauna 

invertebrada i memòria. Subvenció de 225 euros 

Carmen M. Forés Tomàs, per la tesi doctoral Dissenyar per a un desenvolupament humà 

sostenible i solidari,. Proposta de principis i criteris per a l’acció. Subvenció de 225 

euros. 

Anna Peiró Franch, pel treball final de màster Síntesi de Kesterita per a l’obtenció de 

ceràmica fotovoltaica. Subvenció de 100 euros. 

Maga Nerina Goldsack, pel treball de final de màster La ciència i els llibres de text: un 

apropament feminista. Subvenció de 29,15 euros. 

M. Antolina Sánchez Rodríguez, pel treball de final de grau Innovació en arquitectura 

tècnica i la seua aplicació. Subvenció de 100,00 euros. 

Leticia Alagarda Traver, pel treball de final de grau Planter modular per a cultiu hortícola 

i frutícola en espais reduïts i horts urbans. Subvenció de 100,00 euros. 

Jaime Clemente Martínez, pel treball de final de grau La transparència activa en l’àmbit 

local: especial referència als ajuntaments de la província de Castelló. Subvenció de 

34,09 euros. 

Elena Castillo Sánchez-Pastor. Pel treball de final de grau La problemàtica de les 

varietats lingüístiques en l’àmbit de la interpretació. Subvenció de 48,85 euros. 



Emilio Sales Ventura, pel treball de final de grau Estudi de les cobertes vegetals en 

l’edificació. Subvenció de 68,00 euros. 

 

El pagament i la justificació es realitzarà d’acord amb la base 10 de la convocatòria. 

 

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. 

 

El rector i, per delegació de signatura (Resolució 17/06/2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 17 de novembre de 2017 


