
 

 
 
RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2013, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la 
qual es nomenen beneficiaris d’ajudes predoctorals per a la formació de personal 
investigador, convocades per acord del Consell de Govern, en la reunió núm. 24, de 24 de 
maig de 2012. 

 
 

Vista la resolució de 21 de març de 2013, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, 
per la qual s’adjudiquen quinze ajudes predoctorals per a la formació de personal 
investigador, convocades per acord del Consell de Govern, en la reunió núm.24, de 24 de 
maig de 2012. 
 
Atès que s' ha produït una vacant per renúncia d’una persona adjudicatària, i que d’acord amb 
el punt 11 de la Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal 
investigador, les vacants produïdes per renúncia de les persones beneficiàries durant els 
primers 6 mesos comptadors des de la resolució inicial d’adjudicació de les ajudes, seran 
cobertes pels corresponents suplents. 
 
 
Aquest Rectorat  
 
 
RESOL:  
 
1. Nomenar beneficiària d’ajuda predoctoral per a la formació de personal investigador a: 
 
 

Referència sol·licitud Nom Cognoms DNI/NIE Centre Departament 

PREDOC/2012/42 Cinzia Pulcini Y2675684Q FCJE ECONOMIA 

 
 
L’ ajuda es concedeix des de l’1 de maig de 2013, i tindrà una durada màxima de 48 mesos, 
sense perjudici del resultat de l’avaluació dels informes de seguiment corresponents als 24 
mesos de gaudi de l’ajuda.  
 
Aquestes ajudes no impliquen per part d’aquesta institució cap compromís, quant a la 
posterior incorporació dels beneficiaris a la seua plantilla.  
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs 
contenciós administratiu. Potestativament, també pot interposar-se recurs de reposició davant 
el Rectorat d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes comptador a partir del dia següent al 
de la publicació o notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu 
comú (BOE de 27 de novembre de 1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
 
El rector  
 
 
 
 
 
Vicent Climent Jordà 
 
Castelló de la Plana, 17 d’ abril de 2013 
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