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Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s’accepta
la baixa, per extinció anticipada, del contracte d'Irene Cano López i es concedeix a Ana Lucila Soto Rubio una ajuda per a
la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa VALi+d.

Per la Resolució d’11 juny de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, es van concedir a
la Universitat de València ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral,
Programa VALi+d, convocades per l’Ordre 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
entre aquestes la destinada a Irene Cano López.
Per la Resolució de 2 de desembre de 2015, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, es
concedeixen noves ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral,
Programa VALi+d.
El 15 de desembre, la Universitat de València ha comunicat que s’han produït una extinció anticipada del contracte de
formació predoctoral subscrit amb Irene Cano López, amb efecte de 15 de setembre de 2015.
L’Ordre 18/2015, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7651,
de 05.11.2015), que modifica l’Ordre 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV
núm. 7332. de 05.08.2014), d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i
la innovació a la Comunitat Valenciana, estableix que les baixes produïdes com a conseqüència d’extincions
anticipades dels contractes de formació predoctoral que es produïsquen en els quatre mesos següents a la data que
s’establisca per a la incorporació dels seleccionats podran substituir-se per candidats de la llista de reserva, pel seu
ordre i de la mateixa àrea de coneixement. En aquests casos, l’ajuda finalitzarà en la data prevista inicialment.
Per tot això, en vista que la baixa produïda per extinció anticipada del contracte d'Irene Cano López s’ha produït dins
dels quatre mesos següents a la seua incorporació, d’acord amb l’Ordre 18/2015 mencionada i en l'exercici de la
facultat que m’atribueix la disposició final primera de l’Ordre 64/2014, de 31 de juliol,
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte la concessió de l’ajuda per a la contractació de personal investigador en formació de
caràcter predoctoral, Programa VALi+d, concedida per la Resolució d’11 de juny de 2015 a Irene Cano López des de
la data d’extinció voluntària del contracte de formació predoctoral , 15 de setembre de 2015.
Segon. Concedir a Ana Lucila Soto Rubio una ajuda per a la contractació de personal investigador de caràcter
predoctoral, Programa VALi+d, d’acord amb la prelació de la llista de reserva aprovada en l’àrea de Psicologia, en
substitució de la baixa produïda en l'àrea esmentada.

La dotació econòmica per a aquestes persones queda de la manera següent:
Exp.

Nom

DNI

ACIF/2015/305 CANO

LÓPEZ

IRENE

ACIF/2015/291 SOTO

RUBIO

ANA LUCILA

Inici

0628118W
54126854B

Fi

01/07/2015

2015

15/09/2015

01/01/2016 30/30/06/2018

2016

2017

4.625,30
0,00

0,00
22.192,80

2018

0,00
22.192,80

0,00
11.096,40

D'acord amb el que estableixen 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 aquesta 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 de l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes des de l’endemà
de la publicació d'aquesta resolució.
b) El recurs contenciós administratiu s'haurà d’interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució.
València, 15 de desembre de 2015
La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència
Josefina Bueno Alonso

