Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32
46015 València
Tfo: 961970130

Resolució de 23 de juny de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència per la
qual s’accepten renúncies i es concedixen noves ajudes per a la contractació de personal investigador en
formació de caràcter predoctoral, Programa VALI+d.

L’Orde de 64/2014, 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV Núm.
7332 / 05.08.2014) preveu en el seu Annex II, ajudes per a la contractació de personal investigador en
formació de caràcter predoctoral, Programa VALi+d i en la seua base 7.2 es fixen les bases per a la
present resolució.
Per Resolució d’11 de juny de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència es
concedixen ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral,
Programa VALi+d i en el seu annex II s’establix la bossa de reserva per a substituir les possibles
renúncies que es presenten fins a l’1 de juliol de 2015 entre els adjudicataris de nova concessió.
Per tot això, vistes les renúncies i desistiments de la llista de reserva, les sol·licituds de canvi d’entitat i les
noves incorporacions de la llista de reserva, en virtut del que disposa la mencionada Orde i d’acord amb el
Decret 88/2014, de 13 de juny del Consell, pel que establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i
de les conselleries de la Generalitat (DOCV núm. 7396 / 16.06.2014), el Decret 140/2014, de 5 de
setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport (DOCV núm. 7355 / 08.09.2014) i disposició final primera de la mencionada Orde.
Resolc
Primer: Acceptar les renúncies d’ajudes per a la contractació de personal investigador de caràcter
predoctoral, Programa VALi+d, de les persones que figuren en l’annex I de la present resolució.
Segon: Acceptar els desistiments de la llista de reserva, de les persones que figuren en l’annex II de la
present resolució.
Tercer: Autoritzar el canvi d’entitat a les persones que figuren en l’Annex III de la present resolució.
Quart: Concedir noves ajudes per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral,
Programa VALi+d, a les persones i entitats que figuren en l’Annex IV de la present resolució.
Quint: Modificar la dotació econòmica concedida per la Resolució d’11 de juny de 2015 mencionada, a
les persones i entitats, si és el cas. La dotació econòmica, després de les renúncies, canvis i incorporacions
queda modificada tal com apareix en l’Annex V de la present resolució.
Les esmentades ajudes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.02.03.542.50.7, línia de subvenció
T4015, tindran una duració de tres anys i l’inici del contracte serà l’1 de juliol de 2015.
Les ajudes esmentades comprenen el finançament de la contractació del personal investigador de caràcter
predoctoral i la quota empresarial a la Seguretat Social.
De conformitat amb el que disposa l’article 34, apartat 2 d) de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015, estes ajudes es lliuraran anticipadament al 100 per
cent a les universitats públiques valencianes, al Consell Superior d’Investigacions Científiques i a les
entitats a què es referix l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
A les restants entitats es lliuraran, quan justifiquen el compliment de la finalitat objecte de la concessió.
La dotació per als períodes següents estarà subjecta als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a
este efecte en el pressupost de la Generalitat.
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Quint: Les entitats beneficiàries enviaran una còpia del contracte realitzat amb la persona adjudicatària en
el moment que este es formalitze.
Sext: Les entitats beneficiàries hauran de complir tots els requisits i les condicions establits en l’orde de
convocatòria, en particular, hauran de justificar les ajudes en els termes establits en l’annex I de la dita
orde. El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes serà el 15 de febrer
de 2016 per a les entitats amb pagament anticipat, i el 20 de novembre de 2015 per a la resta.
Sèptim: El personal investigador contractat presentarà a esta direcció general, en els terminis establits, la
documentació necessària per a realitzar el seguiment científic previst en la base 10 de l’annex II de la
convocatòria.
Octau: La present resolució, dictada per delegació de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, es
notificarà als beneficiaris d’acord amb el que preveuen l’article 58 i següents de la LRJPAC i la Llei
3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per
mitjà de la publicació en la pàgina web http:www.edu.gva.es. Esta publicació substituirà la notificació de
conformitat amb el que preveu l’article 59.6.b) de la mencionada Llei 30/1992.
D’acord amb el que establixen els articles 107, 116, i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present
resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o
plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que
s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la notificació de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar davant el Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la
present resolució.
València, 23 de juny de 2015
El director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Felipe Palau Ramírez

