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RESOLUCIÓ 6  d’abril  de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen 
les ajudes de continuïtat per a grups d’investigació, convocades per acord del Consell de Govern, 
en la reunió núm. 1/2017 de 26 de gener de 2017, per al personal docent i investigador de la 
Universitat Jaume I . 

 
Vista la proposta realitzada per la Comissió d’Investigació i Doctorat, en la reunió virtual núm. 
3/2017, segons els resultats de l’avaluació externa dels projectes i tenint en compte els criteris de 
l’apartat 6.1 de la convocatòria per adequar la proposta a les disponibilitats pressupostàries, i atès 
que, d’acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, la concessió de les ajudes es realitzarà per 
resolució del Rectorat. 

Aquest Rectorat 

RESOL: 

Concedir un total de quatre ajudes de continuïtat per a grups d’investigació, en la quantia i duració 
indicats en la present resolució, amb l’objectiu que puguen realitzar la seua tasca investigadora 
durant l'any 2017 i, amb això, incrementar les seues possibilitats d'obtenir finançament extern a 
la Universitat Jaume I en la pròximes convocatòries del Pla Estatal d'Investigació,  
 

Referència Investigador/a principal Departament Import € 
COGRUP/2017/01 Ricardo Chiva Gómez Administració 

d’Empreses i 
Màrqueting 

 
 

10.000 
COGRUP/2017/03 Antonio Gallardo 

Izquierdo 
Enginyeria Mecànica i 
Construcció 

 
10.000 

COGRUP/2017/04 María Raquel Agost Felip Institut 
Interuniversitari de 
Desenvolupament 
Local (IIDL) 

 
 

10.000 

COGRUP/2017/05 Vicente Ramón Tomás 
López 

Enginyeria i Ciència 
dels Computadors 

 
10.000 

 

Les ajudes concedides s’executaran en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2017. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu. Potestativament, també por 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 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de data 2 d'octubre de 
2015). 

El rector 

Vicent Climent Jordà 

Castelló de la Plana, 6 d’abril de 2017 


