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RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2013, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual 
s’adjudiquen huit ajudes per a la contractació de personal investigador doctor per a suport 
dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I, convocades per acord del Consell de 
Govern, en la reunió núm. 19, de 26 de gener de 2012. 
 

Vista la proposta realitzada per la Comissió d’avaluació, constituïda d’acord amb el punt 5.4 
de la Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació a 
la Universitat Jaume I per l’any 2012,  i atès que, d’acord amb el punt 5.6 de la convocatòria, 
la concessió de les ajudes es realitzarà per resolució del Rectorat. 
 

Aquest Rectorat 
 
RESOL: 
 

1. Concedir ajuda per a la contractació de personal investigador doctor als següents 
grups d’investigació: 

 
Referència Coordinador/a Grup 

PID2012-06 Pla Bañón, Filiberto 004 
PID2012-01 Hernández Hernández, Félix Javier 005 
PID2012-29 Berlanga Llavori, Rafael 008/110 
PID2012-25 García Gallego, María Aurora 047 
PID2012-17 Salanova Soria, María Luisa 078 
PID2012-27 Marzal Felici, Jose Javier 160 
PID2012-23 Quintana Ortí, Enrique Salvador 201 
PID2012-13 Huerta Guijarro, Joaquín 249 

 

Els grups hauran de convocar les places en el termini màxim de 6 mesos des de la present 
resolució. 
 

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, 13 de febrer de 2013 


