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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 2017 

 

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. VIII Edició dels Premis «Joves Investigadors»  

b. VIII Edició del Premi de Divulgació Científica  

c. III Edició del Concurs de Research Pitches 

d. XVIII Edició dels Premis de Millora Educativa  

Aquests premis se satisfaran a càrrec del centre de despesa VOAP/VA, projecte i 
subprojecte: 02G045/01; línia de finançament 02002, per un import global de 
33.000 euros . 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, i que consten als 
annexos I, II, III i IV. 

Tercer. Publicar la convocatòria juntament amb les seues bases en la seu 
electrònica d’aquesta Universitat. 
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Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà a la seua publicació, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i recurs contenciós-administratiu davant 
del Jutjat del contenciós-administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents 
a comptar des de l’endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciós-administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga 
interposar qualsevol altre recurs que es crea oportú. 

 

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, 20 de desembre de 2017 


