Resolució del conseller per la qual s'inicia el procediment d'elaboració del projecte d'ordre
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al Suport a
persones investigadores amb Talento-Plan Gent.
El talent és l’actiu més important que disposen els territoris i suposa la principal força
motriu per a la competitivitat de les empreses i administracions. No obstant això, l’anterior
període de crisi que ha patit Espanya va generar importants pèrdues de capital humà, ja
que es van veure limitades notablement les oportunitats laborals dels més jóvens i entre
estos aquelles persones que estaven iniciant la seua carrera investigadora, moltes de les
quals han hagut d’emigrar per a disposar d’una eixida professional.
La necessitat d’aprofitar un recurs que no és un actiu homogeni -perquè totes les
persones disposen d’habilitats i competències per a desenvolupar una activitat- i la
consecució d’un nou model de creixement que gravite sobre el coneixement i l’èxit de
majors nivells de productivitat i competitivitat empresarial, exigix dissenyar programes i
accions noves, en diferents nivells i de forma coordinada entre els diversos departaments
de l’administració de la Generalitat i les institucions que conformen el seu sector públic
instrumental.
Conseqüència d’això, el passat 9 de juny de 2017, el Consell va aprovar el Pla GenT
(Generació Talent) el qual té com a objectiu el retorn, la retenció i l’atracció del talent per a
la seua incorporació a les universitats públiques, als centres d’investigació i al teixit
productiu en la Comunitat Valenciana, contemplant-se per a això 14 actuacions
articulades en quatre eixos:
Eix 1: Excel·lència investigadora.
Eix 2: Suport a investigadors i investigadores amb talent.
Eix 3: Suport al talent de jóvens amb titulació i a l’empreniment científic i innovador.
Eix 4: Enfortiment del talent per a la inserció laboral de les persones jóvens.
Les subvencions previstes en esta ordre s’alineen entorn de l’eix 2 i coadjuvaran a la
consecució dels tres objectius que el Pla GenT preveu per a l'esmentat eix: a) elevar el
nivell d’excel·lència investigadora del sistema valencià d’I+D+i; b) afavorir la incorporació
de persones investigadores d’elevat prestigi i projecció internacional en les universitats i
centres d’investigació públics; i c) incrementar el volum de fons europeus per a
investigació.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat aprovat per Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol,
reformat per la Llei orgànica 1/2006, determina en l’article 52.2 que la Generalitat establirà
el seu propi sistema de ciència i tecnologia, promovent la seua articulació i la cooperació
entre els seus agents a fi de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació per a
recolzar el progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat.
La Llei 2/2009, de 14 d’abril, de la Generalitat, de coordinació del sistema valencià
d’investigació científica i desenrotllament tecnològic, està orientada que es creen les
condicions adequades per a aconseguir nous i ambiciosos objectius d’investigació perquè
contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social de la Comunitat.
En consonància, el programa 542.50, Investigació, desenrotllament tecnològic i innovació,
que s’inclou en els pressupostos de la Generalitat per a cada exercici, establix i dota un
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sistema de subvencions a la investigació els objectius bàsics de la qual són el foment de
la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en l’àmbit de la
Comunitat.
Per tot això l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fixa el
procediment d'elaboració dels reglaments.
A més el títol II del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma,
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat,
estableix l'estructura i la forma dels projectes normatius.
D'altra banda, el títol III de l'esmentat decret regula el procediment d'elaboració d'aquests
projectes i el seu capítol III, els procediments de les disposicions administratives de
caràcter general.
Per tot això que antecedeix,

RESOLC
Primer
Iniciar el procediment d'elaboració del projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa per al Suport a persones investigadores amb
Talento-Plan Gent.
Segon
Encomanar la tramitació del procediment d'elaboració, així com l'emissió dels estudis i
informes establerts en l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la
realització de les actuacions i informes previstos en els articles 39 a 43 i 52 a 55 del
Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a la Direcció General d'
Universitat, Investigació i Ciència, així com qualsevol altra actuació exigida per la
normativa sectorial corresponent.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ,INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
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VICENT MARZA IBANEZ
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