
 
 

RESOLUCIÓ del vicerector d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual 
s’autoritza la pròrroga de la vigència contractes laborals subscrits a l’empara de les convocatòries 
d’ajudes de recursos humans en l’àmbit de la investigació del Pla de Promoció de la Investigació 
de l’UJI 

 
Considerant que la disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de 
març (BOE 01/04/2020), estableix regles aplicables als contractes de treball subscrits a 
càrrec de finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la 
investigació. 
 
Atès que, en el marc d’aquesta disposició, s’habilita les entitats que han subscrit contractes 
de treball amb durada determinada procedent de convocatòries de recursos humans a la 
pròrroga de la vigència d’aquests en les condicions previstes en l’esmentada disposició 
addicional, exclusivament quan reste un any o menys, des de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 11/2020, per a la seua finalització. 
 
Considerant que la pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de durada de 
l’estat d’alarma i les seues pròrrogues vinculades a l’emergència sanitària causada pel 
coronavirus COVID-19, en els termes previstos en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19. 
 
Considerant que, per motius justificats, es podran prorrogar els contractes per fins a tres 
mesos addicionals al temps de durada de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.  

Amb la finalitat de garantir que les dificultats en l’execució d’aquests contractes, derivades de la 
declaració de l’estat d’alarma mitjançant Reial decret 463/2020 i les seues pròrrogues, no 
impedisquen l’adequat compliment de les tasques del personal investigador, aquest Vicerectorat 

Resol: 

 
Primer. Autoritzar, quan hi haja motius justificats, la pròrroga per un període inicial de tres 
mesos de la vigència dels contractes laborals en les condicions establertes per la disposició 
addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020 subscrits a l’empara de les següents 
convocatòries de recursos humans del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI: 
 

• Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador. 

• Convocatòria d’ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació. 

• Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació 
de l’UJI (anualitat 2015). 

 
Segon. A tal efecte, els contractes han d’estar vigents en data d’entrada en vigor del Reial 
decret llei 11/2020, és a dir, el 2 d’abril de 2020. Per tant, els contractes ja finalitzats no es 
podran prorrogar. D’altra banda, la data prevista de finalització del contracte ha de ser 
anterior al 2 d’abril de 2021. A efectes informatius, s’inclou l’annex 1 amb la relació de 
persones contractades que es poden acollir a la sol·licitud de pròrroga. 



 
 
 
Tercer. Les persones beneficiàries hauran de sol·licitar la pròrroga a aquest Vicerectorat, 
amb anterioritat a la finalització dels seus contractes, a través del Registre General de la 
Universitat Jaume I exposant el motiu pel qual el desenvolupament del contracte s’ha vist 
greument perjudicat per la situació de la crisi sanitària. 

 

 
El vicerector d’Investigació i Transferència, en virtut de les competències delegades per la 
rectora mitjançant la Resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny) 
 
 
 
 
Jesús Lancis Sáez 
Castelló de la Plana, 7 d’abril de 2020 
 
 
 

  



 
 
 
Annex 1. Relació de persones contractades que es poden acollir a la sol·licitud de 
pròrroga 
 
 

Acció 3.1: Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 
 

Persona beneficiària  Document 
d’identitat 

Referència ajuda Data inicial de 
finalització 
contracte 

Blanco Arroyo, Omar ****1356M PREDOC/2017/55 28-febr-21 

Carnicer Cervera, Víctor ****1448F PREDOC/2017/51 28-febr-21 

Corbu, Emilia Alina ****4087X PREDOC/2017/13 28-febr-21 

Galmés Ordinas, Miquel Àngel ****3286Y PREDOC/2017/23 28-febr-21 

Ibáñez Gallén, Laura ****2470D PREDOC/2017/21 28-febr-21 

Lanza Cruz, Indira Lázara ****0421H PREDOC/2017/28 28-febr-21 

Maravé Vivas, María ****5642B PREDOC/2016/53 30-abr-20 

Nebot García, Juan Enrique ****3437T PREDOC/2017/45 28-febr-21 

Trigueros Navarro, Sergio ****3067K PREDOC/2017/43 28-febr-21 

  
Acció 3.2. Convocatòria d’ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d’investigació 

 
Persona beneficiària  Document 

d’identitat 
Referència ajuda Data inicial de 

finalització 
contracte 

Arafet Cruz, Kemel ****6912A POSDOC-A/2018/30 31-gen-21 

Escrig Ayuso, Miguel Ángel ****4981G POSDOC-A/2018/16 14-març-21 

Esquilache Martí, Ferran ****7642R POSDOC-A/2018/37 31-gen-21 

Fernández Crespo, Emma ****8654R POSDOC-A/2017/20 19-jul-20 
Gavara Castell, Raquel ****8823J POSDOC-B/2018/09 28-febr-21 

González Monsalve, Jonatan 
Andrey 

****9722G POSDOC-A/2018/36 31-des-20 

Hernando Fuster, Bárbara ****2332G POSDOC-A/2018/07 14-març-21 

Mendoza Yero, Omel ****6578S POSDOC-B/2017/01 23-abr-20 

Palomar García, María Ángeles ****7066P POSDOC-A/2017/13 18-jul-20 
Petrovic, Marko ****3951S POSDOC-A/2018/39 31-des-20 

Trilles Oliver, Sergio ****7294K POSDOC-B/2018/12 31-març-21 

 
Convocatòria de personal investigador doctor de suport als grups d’investigació (Acció extinta) 
 

Persona beneficiària  Document 
d’identitat 

Referència ajuda Data inicial de 
finalització 
contracte 

Baliño Remiro, Pablo ****4752W PID2015-35 31/8/2020 

Clausell Terol, Carolina ****9707R PID2015-09 8/7/2020 
Ibáñez Maella, Susana  ****0384H PID2015-13 31/7/2020 

Madrid Boquín, Christa María  ****4265Y PID2015-22 5/5/2020 

Porcar García, Raúl  ****0710C PID2015-10 25/4/2020 
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