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3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal 

investigador 
 

Acció 3.1. Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de 

personal investigador  

 

DATA DE PUBLICACIÓ: 22 DE JULIOL DE 2016 

 

[Impresos: 20, 21, 22, 23 i 24]  

 

La Universitat Jaume I de Castelló en l’exercici de les seues competències en matèria 

d’investigació ha aprovat impulsar un Programa de formació de personal investigador per 

als departaments i instituts de la Universitat Jaume I de Castelló.  

La present convocatòria té com a finalitat la concessió d’ajudes destinades a la formació 

predoctoral dels titulats i titulades superiors universitaris que desitgen realitzar una tesi 

doctoral, per mitjà de contracte laboral per a la incorporació a grups d’investigació de la 

Universitat Jaume I de Castelló i d’una ajuda complementària.  

 

1. Objecte  

 

1.1 L’objecte de la present convocatòria és incrementar el nombre d’investigadores i 

investigadors en formació, amb caràcter subsidiari dels programes de formació de 

personal docent i investigador dels plans estatal i autonòmic d’investigació.  

 

1.2 Regular el procediment de concessió, en règim de publicitat, objectivitat i 

concurrència competitiva de 15 ajudes predoctorals per al desenvolupament d’un projecte 

d’investigació personal conduent a la realització d’una tesi doctoral i a l’obtenció del grau 

de doctorat.  

 

A efectes d’oposicions i de concursos interns de la Universitat Jaume I, i sempre que no 

es contradiga una norma superior, es considerarà com a funció investigadora la 

corresponent al temps de gaudi d’aquestes ajudes.  

 

2. Requisits de les persones sol·licitants  

 

2.1 Per a optar a les ajudes de personal investigador de caràcter predoctoral convocades 

en la present resolució caldrà complir els següents requisits:  

a. Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea 

o ser estranger amb permís de d’estudis o de residència a Espanya. L’acreditació d’aquest 

requisit s’aportarà abans de la data d’inici del contracte que dicte la resolució de 

concessió. 
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b. Estar matriculat en el curs 2016-2017 en un programa de doctorat de la Universitat 

Jaume I. Aquest requisit serà comprovat d’ofici per l’OCIT prèviament a la publicació de 

la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses. 

c. Les persones sol·licitants hauran d’haver finalitzat els estudis, considerat-se com a tal 

la data en què s’acredite que s’han superat totes les matèries i requisits acadèmics que 

donen accés a un programa de doctorat, en data igual o posterior a l’1 de gener de 2013. 

 

No obstant això, en els següents casos excepcionals, les persones sol·licitants podran 

haver finalitzat els seus estudis en data igual o posterior a l’1 de gener de 2008: 

 

c.1) Els llicenciats i llicenciades en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o 

Psicologia que en el moment de sol·licitar la beca estiguen en possessió del títol oficial 

d’especialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tinguen el certificat oficial 

d’especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR) o Psicologia (PIR). 

 

c.2) Els titulats i titulades amb data de finalització d’estudis posterior a l’1 de gener 

de 2009 i que acrediten que entre aquesta data i l’1 de gener de 2013 s’han dedicat a tenir 

cura de fills menors de sis anys o de familiars de primer grau en situació de dependència 

acreditada per l’autoritat sanitària corresponent durant almenys 24 mesos. 

 

d. No podran participar en la present convocatòria aquelles persones que estiguen en 

possessió del títol de doctorat.  

 

e. No haver gaudit amb anterioritat de més de 3 anualitats de cap beca o ajuda de 

característiques i naturalesa similars quant a la seua durada, objectius i quantia (beques i 

ajudes FPU, FPI del MINECO, GV, UJI i similars).  

 

f. Posseir una nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol de grau, llicenciat, arquitecte, 

enginyer, enginyer tècnic o diplomat (una vegada corregides les possibles divergències 

entre les qualificacions habituals de les diferents titulacions) igual o superior a 7.  

 

2.2 Els requisits s’hauran de complir en la data de finalització del termini de presentació 

de sol·licituds, amb excepció d’allò indicat en l’apartat 2.1.b, i caldrà mantenir-los durant 

la durada de l’acció.  

 

2.3 Als efectes previstos en la present convocatòria, la nota mitjana de l’expedient 

acadèmic s’obtindrà amb el càlcul de la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals, 

de l’expedient. S’hi empraran les qualificacions sobre 10 (RD 1125/2003). 

La ponderació s’efectuarà seguint el criteri següent: suma dels crèdits superats 

multiplicats cada un d’ells pel valor de la qualificació que corresponga i dividit pel 

nombre de crèdits totals de l’ensenyament corresponent.  

Les assignatures convalidades tindran la equivalència en punts corresponent a la 

qualificació obtinguda en el centre de procedència; per a les assignatures adaptades es 

computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència i el reconeixement de 

crèdits en què no existisca qualificació no es tindrà en compte als efectes de ponderació. 
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3. Requisits dels directors o directores l’ajuda  

 

3.1 Es proposarà un únic director o directora de l’ajuda que ha de ser doctor o doctora i 

amb vinculació a la Universitat Jaume I, com a funcionariat de carrera o professorat 

contractat laboral indefinit a temps complet, professorat ajudant doctor acreditat a figura 

de cossos docents universitaris o a contractat doctor, o personal investigador del programa 

«Ramón y Cajal». El director o directora de l’ajuda ha de dirigir la tesi proposada. 

 

3.2 El director o directora no podrà avalar una nova sol·licitud d’ajuda en cas d’estar 

dirigint una ajuda d’aquesta convocatòria concedida en les tres darreres edicions. 

 

3.3 Cap director o directora podrà figurar com a tal en més d’una sol·licitud d’aquesta 

convocatòria. En cas d’haver més d’una sol·licitud avalada pel mateix director o 

directora, s’acceptarà només la primera en haver estat presentada al registre. 

 

3.4 Els requisits s’hauran de complir en la data de finalització del termini de presentació 

de sol·licituds, i caldrà mantenir-los durant la durada de l’acció.  

 

3.5 A efectes exclusivament acadèmics podrà haver una codirecció de la tesi. 

 

4. Formalització de sol·licituds i termini de presentació  

 

4.1 Les sol·licituds s’hauran d’ajustar al model normalitzat, hauran d’omplir-se tots els 

seus apartats i hauran de ser signades per la persona interessada i pel director o directora 

de tesi.  

 

4.2 Les sol·licituds, dirigides al vicerectorat d’Investigació i Doctorat de la Universitat 

Jaume I, s’han de presentar al Registre General de l’UJI (edifici de Rectorat, 1a planta) 

directament, o per qualsevol dels procediments prevists en l’article 38.4 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.  

 

4.3 Els formularis per a participar en aquesta convocatòria es troben en la següent adreça 

d’internet: http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ 

A la sol·licitud (imprés 20) cal adjuntar la següent documentació:  

a. Currículum de la persona sol·licitant (imprés 21).  

 

b. Fotocòpia confrontada del certificat acadèmic personal detallat, en el qual figuren les 

qualificacions obtingudes, la data d’obtenció de les qualificacions, el nombre de 

convocatòries i la nota mitjana de l’expedient acadèmic, d’acord amb el que estableix 

l’apartat 2.3. En el cas de certificats expedits per l’UJI, no caldrà confrontar la còpia. 
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Les persones sol·licitants que hagen cursat els estudis a l’estranger hauran d’acompanyar-

lo del formulari de declaració d’equivalència de nota mitjana, que es troba disponible en 

l’adreça http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html  

Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent de l’espanyol cal adjuntar 

la corresponent traducció jurada. 

c. Fotocòpia confrontada del títol o del resguard acadèmic acreditatiu d’haver-lo 

sol·licitat. En el cas de títols de l’UJI, no caldrà confrontar la còpia. Si aquests documents 

estan expedits en un idioma diferent de l’espanyol cal adjuntar la corresponent traducció 

jurada. 

d. Fotocòpia del document nacional d’identitat, del document equivalent en el cas de 

nacionals d’estats membres de la Unió Europea o permís de residència o d’estudis en el 

cas de nacionals dels estats no membres de la Unió Europea, i el número d’identificació 

d’estrangers (NIE).  

e. Memòria descriptiva del projecte de tesi doctoral que es pretén realitzar durant el 

període de gaudiment de l’ajuda, que haurà d’incloure el vistiplau del director o directora 

previst (imprés 22).  

f. Informe del director o directora de l’ajuda en què conste l’acceptació, així com la 

idoneïtat de la persona candidata i del seu pla de treball i declaració que és l’única 

sol·licitud que avala per a aquesta convocatòria (imprés 23).  

g. Currículum del director o directora de l’ajuda: en format CVN o autorització per a 

utilitzar les dades referides a diferents parts del currículum, directament de les dades 

emmagatzemades en el Sistema de Dades d’Investigació de l’UJI (imprés 24) que consten 

a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 

h. Les persones que s’acullen a l’excepció contemplada en el punt c.1 de l’apartat 2.1, 

hauran de presentar còpia confrontada del corresponent títol o certificat oficial.  

 

i. Les persones que s’acullen a l’excepció contemplada en el punt c.2 de l’apartat 2.1, 

hauran de presentar còpia confrontada del llibre de família o acreditació oficial de 

dependència.  

 

j. Justificant de la preinscripció en un Programa de Doctorat de la Universitat Jaume I en 

el curs 2016-2017 o acreditació d’haver cursat estudis de doctorat en la Universitat Jaume 

I en el curs 2015-2016. 

 

4.4 Només s’admetrà una sol·licitud per candidat o candidata. L’incompliment d’aquest 

requisit comportarà l’exclusió del candidat o candidata d’aquesta convocatòria.  

 

4.5 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 19 de setembre de 2016 i 

finalitzarà el dia 29 de setembre de 2016.  

 

4.6 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i després de comprovada la 

documentació presentada, l’OCIT exposarà en la pàgina web 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ la resolució provisional de persones 

admeses i excloses. El termini per a reclamar contra aquesta resolució, o esmenar errors 
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o omissions, serà de 10 dies hàbils a partir de la seua publicació. Acabat aquest termini, 

es farà pública la resolució definitiva de persones admeses i excloses. En aquest 

procediment d’esmena no es podrà canviar el director o directora de l’ajuda proposats en 

la sol·licitud. 

 

5. Condicions del programa  

 

5.1 L’ajuda predoctoral inclou una dotació per a la subscripció d’un contracte laboral 

entre la Universitat Jaume I i la persona beneficiària i una ajuda econòmica 

complementària per a sufragar el cost de la matrícula en el programa de doctorat.  

 

5.2 Els contractes, de conformitat amb el que disposa l'article 21.c) de la Llei 14/2011,  

l'1 de juny, modificada per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, es realitzaran sota la 

modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet, i la durada no podrà 

ser inferior a un any, ni excedir de tres anys, o de cinc anys per als beneficiaris amb 

discapacitat, a partir de la data d'incorporació de l'investigador predoctoral al seu lloc de 

treball. 

La retribució bruta serà de 16.422 € anuals, repartits en 14 mensualitats. 

 

5.3 Del període màxim de gaudi del contracte es descomptaran els períodes en què s’haja 

gaudit d’altres beques, ajudes o contractes equivalents per la seua anàloga naturalesa, 

atenent a criteris com l’objecte, la quantia, el procés de selecció o altres (beques i ajudes 

FPU, ajudes predoctorals del MINECO, GV, UJI i similars). 

 

5.4 En aplicació dels articles 20 i 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, quan el personal 

amb contracte predoctoral obtinga el títol de doctorat o finalitze la permanència en el 

programa de doctorat s’extingirà el contracte predoctoral i, d’acord amb l’objecte de 

l’ajuda, en finalitzarà el període d’execució. A aquests efectes es considera que s’ha 

obtingut el títol de doctorat en la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral. 

 

5.5 Les persones adjudicatàries d’una ajuda de la convocatòria d’ajudes predoctorals  de 

la Universitat Jaume I de Castelló es beneficiaran dels drets que d’aquesta es deriven a 

partir de la data indicada en la resolució d’adjudicació.  

 

5.6. El vicerectorat d’Investigació i Doctorat podrà autoritzar l’ajornament de la 

incorporació de la persona beneficiària al contracte. Aquest ajornament l’haurà de 

sol·licitar la persona interessada, amb la conformitat del director o directora de l’ajuda, 

explicant amb claredat les raons que el justifiquen i amb la indicació exacta del temps que 

sol·licita, que en cap cas pot ser superior a tres mesos des de la data indicada en la 

resolució de concessió (imprés 27). Durant el període autoritzat d’ajornament de la 

incorporació no es percebrà cap retribució i no comportarà una pròrroga addicional del 

contracte al final del seu període de gaudi. El fet de no incorporar-se una vegada finalitzat 

el termini concedit s’entendrà com a renúncia a l’ajuda.  
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5.7 No s’admetran interrupcions temporals del gaudiment del contracte, tret dels casos 

excepcionals, que en tot cas hauran de ser autoritzats pel vicerectorat d’Investigació i 

Doctorat. Aquesta interrupció estarà exempta de retribució i no comportarà una pròrroga 

addicional del contracte al final del seu període de gaudi.  

 

5.8 Qualsevol canvi de projecte de tesi doctoral o de director o directora haurà de ser 

sol·licitat per la persona beneficiària al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, fent ús dels 

corresponents formularis normalitzats, segons la naturalesa del canvi sol·licitat:  

 

 Canvi de projecte de tesi doctoral (imprés 28).  

 Canvi de director o directora de la tesi doctoral (impresos 26, 30 i 31).  

 

El vicerectorat d’Investigació i Doctorat, vista la documentació aportada i amb l’informe 

previ de la Comissió d’Investigació i Doctorat, resoldrà l’autorització o no del canvi 

proposat.  

 

5.9 El seguiment cientificotècnic de les ajudes concedides és competència del vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat, el qual comptarà amb els informes emesos anualment per 

l’Escola de Doctorat.  

 

5.10 Respecte als drets de propietat industrial així com els drets de caràcter patrimonial 

que integren la propietat intel·lectual que puguen generar-se durant tot el període com a 

beneficiari/a del contracte, s’entendrà que són d’aplicació els articles 53 i 54 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible i l'article 21 de la Llei 24/2015, de 24 de 

juliol, de Patents, per la qual cosa aquests drets pertanyeran únicament i exclusivament a 

la Universitat Jaume I, sent-ne d’aplicació la Normativa sobre la protecció dels resultats 

de les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Universitat 

Jaume I. 

 

5.11 La realització d’estades d’investigació superiors a 15 dies en altres centres 

d’investigació requerirà l’autorització del vicerectorat d’Investigació i Doctorat. En la  

sol·licitud s’haurà de fer constar: la destinació, l’acceptació del centre receptor, l’objecte 

de l’estada i dates d’inici i finalització, amb la conformitat del director o directora de 

l’ajuda. 

 

5.12. La despesa total serà imputada al Programa 541-A del pressupost de despeses de la 

Universitat Jaume I de Castelló.  

 

6. Docència  

 

6.1 Les persones beneficiàries que estiguen en el segon o tercer curs de doctorat podran 

prestar col·laboracions, amb fins formatius, en tasques docents d’un departament 

universitari, després de l’acord entre la persona que dirigeix l’ajuda i el departament 
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implicat, fins a un màxim de 6 crèdits per any, sempre sota la tutela de la directora o 

director de l’ajuda.  

 

7. Règim d’incompatibilitats  

 

7.1 El gaudi d’aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda finançada 

amb fons públics o privats, llevat de les que puga determinar la Universitat Jaume I en 

convocatòries complementàries, i també amb els ingressos econòmics procedents de 

qualsevol activitat laboral, amb l’excepció dels que podrien rebre com a complements 

provinents de projectes de I+D+i i de contractes realitzats en aplicació de l’article 83 de 

la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i de la Llei 13/1986, de 14 

d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica. 

 

7.2 Les persones beneficiàries i els departaments receptors d’aquestes han de comunicar 

al vicerectorat d’Investigació i Doctorat qualsevol causa d’incompatibilitat.  

 

8. Avaluació i selecció  

 

8.1 La proposta de selecció es realitzarà per una comissió integrada pel vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat, que la presidirà; pel vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 

Professorat, i per quatre professors o professores doctors de la Universitat Jaume I, 

designats per la Comissió d’Investigació i Doctorat i pertanyents a diferents àmbits de 

coneixement. Per a fer la seua proposta aquesta comissió podrà demanar l’assessorament 

d’avaluadors externs i tindrà en compte tant els mèrits acadèmics i científics de les 

persones sol·licitants i l’interès i qualitat científica del projecte de tesi doctoral, com la 

trajectòria investigadora i la capacitat formativa del director o directora de l’ajuda, 

d’acord amb el barem que s’explicita a continuació.  

 

8.2 El barem general que aplicarà la comissió de selecció serà el següent:  

 

a. Expedient: fins a 5,5 punts.  

 

a.1. Expedient de grau, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, diplomatura, 

llicenciatura, arquitectura o enginyeria: fins a 4,5 punts. Es corregiran les 

possibles divergències entre les qualificacions habituals de les diferents 

titulacions. 

 

a.2. Expedient de màster o de la resta de crèdits necessaris per a l’admissió en 

doctorat: fins 1 punt.  

 

Si l’admissió en doctorat és possible només amb la titulació del punt a.1, s’atorgaran fins 

a 5,5 punts a l’expedient d’aquesta titulació. 

 

b. Valoració del projecte presentat: fins a 1 punt  

 

c. Curriculum vitae de la persona sol·licitant: fins a 1,5 punts.  
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d. Curriculum vitae investigador del director o directora de la tesi doctoral, fins a 2 punts.  

 

En cas d’empat, tindrà preferència la persona candidata amb puntuació superior en el 

criteri a: Expedient. 

 

Els mèrits al·legats que no estiguen justificats documentalment no es tindran en compte.  

 

8.3 La comissió de selecció publicarà el barem detallat a aplicar abans de l’inici del 

termini de presentació de sol·licituds. 

 

8.4 En l’adjudicació de les ajudes es respectaran els següents límits: assignació d’un 

mínim de 2 ajudes i un màxim de 6 a cadascun dels següents centres: Facultat de Ciències 

Jurídiques i Econòmiques, Facultat de Ciències Humanes i Socials, Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals i Facultat de Ciències de la Salut. A aquests efectes, 

es considerarà que s’assigna una ajuda a un centre si el director o directora de la mateixa 

hi està adscrit o adscrita. 

 

 

8.5 La comissió de selecció podrà publicar una proposta de resolució provisional que 

obrirà un període d’al·legacions de 10 dies.  

 

8.6 Finalitzat el procés de selecció, la concessió o la denegació de les ajudes es realitzarà 

per resolució del Rectorat i serà publicada en la pàgina web 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ .  

 

8.7 Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un 

recurs contenciós administratiu. Potestativament, també podrà interposar-se un 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.  

 

9. Obligacions de les persones beneficiàries  

 

9.1 La persona beneficiària haurà de presentar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, 

en un termini màxim de 10 dies a partir de la notificació de l’adjudicació, l’acceptació 

per escrit de l’ajuda en la qual haurà de constar la conformitat del director o directora 

(imprés 32).  

 

9.2 En el moment de la seua incorporació el beneficiari o beneficiària haurà de presentar 

declaració responsable dels períodes gaudits en beques o ajudes anteriors homologables 

per la seua semblant quantia, procés de selecció i naturalesa, a les que es regulen en 

aquesta convocatòria.  
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9.3 Incorporar-se al departament/institut ressenyat per al gaudiment del contracte en la 

data indicada en la notificació de concessió, a excepció feta que compte amb autorització 

d’ajornament.  

 

9.4 Acceptar les normes fixades en aquesta convocatòria i les que el vicerectorat 

d’Investigació i Doctorat establisca per al seu desenvolupament i seguiment científic.  

 

9.5 Complir amb profit les distintes etapes del pla de treball presentat, amb el deure 

d’ajustar-se a les normes pròpies dels departaments de la Universitat Jaume I, on hagen 

de realitzar els treballs.  

 

9.6 Comunicar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat: 

 

a. El dipòsit de la tesi doctoral en el termini de 10 dies comptadors des de la data de 

dipòsit. 

b. La lectura i defensa de la tesi doctoral, si és el cas, en el termini d’un mes des que es 

produïsca. La persona beneficiària haurà de presentar, en l’esmentat termini, una còpia 

del resguard de la sol·licitud del títol de doctorat. 

 

9.7 Presentar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, en el termini d’un mes des de la 

finalització de l’ajuda, independentment de la causa que en motive la finalització, una 

memòria de tot el treball realitzat en el període global gaudit (imprés 33), amb relació de 

les publicacions científiques que se n’han derivat. La memòria ha d’incloure el vistiplau 

del director o directora de l’ajuda.  

 

9.8 Emplenar els informes, els formularis i la resta de documents que, als efectes del gaudi 

de l’ajuda, li seran tramesos per l’Oficina de Cooperació en Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic (OCIT) de la Universitat Jaume I.  

 

9.9 Comunicar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, si escau, la renúncia a l’ajuda.  

 

9.10 Comunicar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat qualsevol possible causa 

d’incompatibilitat en la percepció de l’ajuda.  

 

9.11 En els resultats d’investigació que se’n deriven, haurà de constar que s’han realitzat 

amb l’ajuda econòmica de la Universitat Jaume I.  

 

10. Incompliment  

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’extinció del contracte i la 

revocació de l’ajuda.  
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11. Renúncia a l’ajuda 

 

11.1 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.  

 

11.2 En el procés de selecció la comissió proposarà, juntament amb la relació de candidats 

i candidates seleccionats, una llista de suplents que permeta cobrir les eventuals renúncies 

a què fa referència el punt anterior.  

 

12. Seguiment de les ajudes 

 

12.1 El seguiment de l’aprofitament de l’ajuda es realitzarà per l’Escola de Doctorat 

segons les seues normes de funcionament. L’Escola de doctorat emetrà un informe 

acadèmic anual, el contingut del qual serà determinant per a mantenir la continuïtat del 

contracte. 

 

12.2 La memòria final, a presentar al vicerectorat d’Investigació i Doctorat, tindrà una 

extensió màxima de 3.000 paraules i haurà d’exposar els resultats obtinguts durant tot el 

període de gaudi del contracte (imprés 33).  

 

12.3 Les persones beneficiàries que per renúncia voluntària o per qualsevol altre motiu 

no esgoten el període màxim de contracte, hauran d’acompanyar la renúncia (imprés 34) 

amb l’informe final indicat el el punt precedent.  

 

12.4 L’informe final, dirigit al vicerectorat d’Investigació i Doctorat de la Universitat 

Jaume I, es presentarà al Registre General de l’UJI (edifici de Rectorat – 1a Planta) 

directament, o per qualsevol dels procediments previstos en l’article 38.4 de la Llei 

30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.  

 

13. Recursos  

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són definitives en via administrativa, 

les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, en el termini 

de dos mesos comptadors des de l’endemà a la publicació d’aquesta convocatòria a la 

pàgina web oficial de la Universitat Jaume I, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 

potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el 

Consell de Govern, d’acord amb els articles 116 i 117 d’aquesta Llei 30/1992, segons la 

seua redacció modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  

Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altre recurs que s’estime convenient. 
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Disposició transitoria. Els contractes laborals de persones beneficiàries, corresponents 

a edicions anteriors d’aquesta convocatòria es podran prorrogar pel temps complet que 

reste fins a la seua durada màxima, en aplicació de l’article 21.c) de la Llei 14/2011,  l'1 

de juny, modificada per la disposició transitòria tercera de la Llei 30/2015, de 9 de 

setembre. 


