Direcció General d'Universitat,
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Tfo: 961970130

Resolució 2 de desembre de 2015, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència per la qual se es
concedeixen noves ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral,
Programa VALi+d.
Per Resolució d’11, 23 i 26 de juny de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència es
concedeixen 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, en el seu
annex II.
Els centres d’investigació han comunicat que s’han produït extincions anticipades dels contractes de formació
predoctoral subscrits per alguns dels seleccionats, després de la data d’incorporació establida en les esmentades
resolucions.
L’Ordre 18/2015, de 2 de novembre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm.
7651, 05.11.2015) modifica l’Ordre 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
(DOCV núm. 7332, 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
reserva, pel seu ordre i de la mateixa àrea de coneixement. En aquests casos, el període de gaudi de l’ajuda
comprendrà el temps restant fins a completar la duració prevista inicialment.
Per tot això, a la vista de les baixes produïdes com a conseqüència d’extincions anticipades dels contractes,
d’acord amb l’ordre establit en la llista de reserva i en 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 les ajudes per a la contractació de personal investigador en formació
de caràcter predoctoral, Programa VALi+d concedides per la Resolució d’11 de juny de 2015 i de 23 de juny de
2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, des de la data d’extinció voluntària del
contracte de formació predoctoral, a les persones i entitats que figuren en l’annex I de la present resolució.
Segon: Acceptar els desistiments de la llista de reserva, a les persones que figuren en l’annex II i concedir ajudes
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 substitució de les baixes produïdes com a conseqüència d’extincions
anticipades dels contractes de formació predoctoral, a les persones i entitats que es relacionen en l’annex III de la
present resolució. La incorporació dels seleccionats s’efectuarà amb data 1 de gener de 2016 i finalitzarà el 30 de
juny de 2018.
Tercer Els imports de les ajudes concedides als centres d’investigació per la Resolució d’11, 23 i 26 de juny de
2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència queden modificats en els termes que
s’estableixen en l’annex IV de la present resolució, i seran efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària
09.02.03.542.50.7, línia de subvenció T4015, condicionada a l’existència de crèdit, per a cada exercici, adequat i
suficient per a això en els pressupostos de la Generalitat.

Quart: Les ajudes s’abonaran anticipadament al 100 per cent a les universitats públiques valencianes, al Consell
Superior d’Investigacions Científiques i a les entitats a què es refereix l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana. A les entitats restants es lliuraran quan justifiquen el compliment de la
finalitat objecte de la concessió.
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Quint. La present resolució, dictada per delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es
notificarà als beneficiaris d’acord amb el que preveu 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. Aquesta 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 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 la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament 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 de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació de la present resolució.
València, 2 de desembre de 2015
La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència

Josefina Bueno Alonso

