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1.1. Personal docent i investigador funcionari

RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de desembre de 1998, 
per la qual es nomena José Miguel Sanchiz Martí, 

professor titular d’universitat en l’àrea de Ciència de la
Computació i Intel·ligència Artificial, adscrita a la UPD

d’Informàtica.

Publicat en el BOE de 30 de gener de 1999.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de desembre de 1998, 
per la qual es nomena Pilar Jara Jiménez, professora

titular d’universitat en l’àrea de Metodologia de les
Ciències del Comportament, adscrita a la UPD de

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

Publicat en el BOE de 30 de gener de 1999.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 26 de desembre de 1998, 
per la qual es nomena Inmaculada Martínez Zarzoso, 

professora titular d’escola universitària en l’àrea
d’Economia Aplicada, adscrita a la UPD d’Economia.

Publicat en el BOE de 30 de gener de 1999.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 5 de gener de 1999, per la
qual es nomena el senyor Vicente Budí Orduña, professor
titular d’escola universitària en l’àrea de Fonaments de

l’Anàlisi Econòmic adscrita a la UPD d’Economia.

Publicat en el BOE de 3 de febrer de 1999.

1.2. Personal docent i investigador contractat

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 1999, del vicerector
d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat

Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de 
mèrits per a cobrir places de professor associat  mitjançant

el procediment abreujat per a resoldre 
necessitats de PDI amb caràcter urgent.

Requisits: 
Les condicions que han de posseir els aspirants són les es-

tablertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària
(BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13
de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’a-
gost (BOE de 9 de setembre). 

Presentació de sol·licituds: 
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General

de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es
podrà sol·licitar un model d’instància-currículum (horari: de
dilluns a divendres des de les 9h fins les 14h). 

Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits
al·legats amb els certificats corresponents, i si escau, exemplar
de les publicacions. Només es considerarà la documentació
que siga presentada dins del termini de presentació de sol·li-
cituds. 

Les persones que opten a més d’una plaça hauran de pre-

sentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes,
acompanyada en cada cas de la documentació complementària.

Termini de presentació de les sol·licituds: 
Des del 28 de gener fins a les 14 hores de dia 9 de febrer

de 1999. 

Resolució del concurs: 
La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del

Rectorat i als taulers d’anuncis dels Departaments implicats
en les places convocades. Contra aquesta resolució es podrà
interposar reclamació en el termini que oportunament s’indi-
carà. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Vi c e n t
Climent Jordà.

Castelló de la Plana, 27 de gener de 1999
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Places
Categoria Codi

Àrea de coneixement Departament Perfil(*) núm.

1 AST1 TC 5685 Estadística i Investigació Matemàtiques Estadística per a Ciències Empresarials
Operativa Substitució per baixa per maternitat

1 AST1 3H 5686 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Interpretació Anglès-Espanyol

(*)  AST1 3H: Professor Associat tipus 1, 3 hores 
AST1 TC: Professor Associat tipus 1, temps complet     



PROVISIÓ PELSISTEMADE LLIURE DESIGNACIÓ
D’UN LLOC DE TREBALLDE NATURALESA

FUNCIONARIAL, GRUPC/D, SECTOR
ADMINISTRACIÓ GENERAL, SECRETÀRIADEL

VICERECTORAT DE
RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ.

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 1999, del Rectorat de la
Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’anuncia per

a la provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de
treball de naturalesa funcionarial, grup C/D, sector admi-
nistració general, secretària del Vicerectorat de Relacions

Internacionals i Cooperació. 

Vist que hi ha un lloc de treball vacant del grup C/D, sec-
tor administració general, secretària del Vicerectorat de
Relacions Internacionals i Cooperació, la provisió del qual s’-
ha d’efectuar pel sistema de lliure designació, d’acord amb
el que disposa el Text Refós de la Llei de la Funció Pública
Valenciana (Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei
8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administrati-
ves i d’organització de la Generalitat Valenciana) i el Decret
69/1986, de 2 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
Selecció de Personal i Provisió de Llocs de Treball, aquest
Rectorat, fent ús de les competències que legalment té confe-
rides, resol convocar per a la provisió el lloc de treball que es
detalla en la base tercera d’aquesta resolució, d’acord amb les
bases següents: 

Primera. Participants 
Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris

de carrera dels grups C i D, sector administració general, al
servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits
i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res-
pectiva classificació. 

Segona. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgen prendre part en aquest procés

selectiu hauran de fer-ho constar en el model de l’Annex, que
serà facilitat al Servei de Recursos Humans. 

Les persones interessades adreçaran les seues sol·licituds
al Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló i les presen-
taran en el Registre General de la Universitat Jaume I en el ter-
mini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis del Servei
de Recursos Humans. (Termini de presentació d’instàncies des
del dia 12 fins al dia 22 de gener) 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels docu-
ments justificatius dels mèrits al·legats, excepció feta que fi-
guren en l’expedient personal de les persones interesades. 

Tercera. Lloc que es pot sol·licitar
Lloc de treball núm. 10005: secretària del Vicerectorat de

Relacions Internacionals i Cooperació. 

Naturalesa: funcionarial. 
Sector: administració general. 
Requisits: grup C/D. 
Complement de destinació: nivell 18. 
Complement específic: E025. 
Forma de provisió: lliure designació. 
Funcions: les pròpies d’un secretari/ària de vicerector/a. 

Quarta. Comissió avaluadora 
La comissió avaluadora de la present convocatòria, estarà

integrada per: 

Titulars 
Presidenta: Inmaculada Fortanet, vicerectora de Relacions

Internacionals i Cooperació de la Universitat Jaume I. 
Vocal: Antonio Montañana Riera, gerent de la Universitat

Jaume I. 
Secretari: Vicente M. Sales Pascual, cap del Servei de

Recursos Humans de la Universitat Jaume I. 
Suplents 
President: Francisco Toledo Lobo vicerector d’Investigació

i Planificació de la
Universitat Jaume I. 
Vocal: Inmaculada Balaguer Marmaneu, cap del Servei de

Gestió Pressupostària de la Universitat Jaume I. 
Secretari: Carlos Martínez Moreno, tècnic de Recursos

Humans de la Universitat Jaume I. 

El funcionament de la comissió avaluadora s’adaptarà al
que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats. 

La comissió avaluadora elevarà proposta de resolució al
rector de la Universitat Jaume I, el qual a la vista d’aquesta,
resoldrà el procediment. 

Cinquena. Resolució del procediment 
Aquest procediment es resoldrà en un termini no superior

a un mes, comptat des de l’endemà de la data d’acabament del
termini de presentació d’instàncies. En la resolució d’aques-
ta convocatòria s’indicarà expressament la data d’inici dels ter-
minis de cessament i presa de possessió. 

Sisena. Recursos 
Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa,

es pot interposar, després de la comunicació prèvia a aquesta
Universitat, recurs contenciós administratiu davant del Tr i b u n a l
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termi-
ni de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació. 

Tot això sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol al-
tre recurs o acció que s’estime procedent. 

El rector de la Universitat Jaume I, 

Fernando Romero Subirón 
Castelló de la Plana, 8 de gener de 1999
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RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 1999, del Rectorat de la
Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es modifica la
redacció de la base quarta de la resolució de 8 de gener de
1999, en la qual s’anuncia la provisió, pel sistema de lliure
designació, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial,

grup C/D, sector administració general, secretària del
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. 

Advertida una errada en la redacció del text de la base quar-
ta de l’esmentada convocatòria, i de conformitat amb allò que
disposa l’article 105, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, he resolt modificar
la redacció en els termes següents: 

Quarta: Comissió avaluadora 
La comissió avaluadora de la present convocatòria estarà

integrada per: 

Presidenta: Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de
Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat JaumeI. 

Vocal: Antonio Montañana Riera, gerent de la Universitat
Jaume I. 

Vocal: Vicente M. Sales Pascual, cap del Servei de Recursos
Humans de la Universitat Jaume I.

Vocal: Manuel Martínez Parra, en representació de la Junta
de Personal. 

Vocal: Bartomeu Prior Romero, en representació de la Junta
de Personal. 

Secretari: Carlos Martínez Moreno, tècnic Recursos
Humans, que actuarà amb veu però sense vot. 

El rector, 

Fernando Romero Subirón 

Castelló de la Plana, 3 de febrer de 1999.
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