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Resolució de 19 de febrer de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència,
per la qual s’adjudica la dotació econòmica, per a l’exercici pressupostari 2015, als beneficiaris de
les ajudes del Programa VALi+d, per a investigadors en formació en fase postdoctoral concedides
en convocatòries anteriors.
Per Orde 23/2012, de 25 de maig (DOCV núm. 6791, de 07/06/2012), i Orde 79/2013, de 30 de juliol
(DOCV núm. 7081, de 02/08/2013), de la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, es convoquen
diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i desenrotllament
tecnològic a la Comunitat Valenciana, i es preveuen en l'annex V les ajudes del Programa VALi+d,
per a investigadors en formació en fase postdoctoral, d’abast plurianual.
Per resolucions de 10 i 27 de maig, 8 i 24 de juliol de 2013, i 17, 18, 25 i 30 de juliol de 2014, del
director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, es concedixen ajudes, dins del programa
VALi+d, per a investigadors en fase postdoctoral.
Per Resolució de 8 de gener de 2015, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, s’estima el recurs
presentat per Carolina Navarro Molina, i la comissió d’avaluació prevista en la base 7 de l’annex I de
l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, acorda proposar la concessió d’una nova ajuda a la Universitat de
València per a la contractació de la recurrent.
Considerant que existix crèdit adequat i suficient en el programa pressupostari 542.50, línia de
subvenció T4015, i comprovat que el personal adjudicatari continua complint amb les condicions
establides en les bases de les respectives convocatòries.
En virtut del que disposen les mencionades ordes, d’acord amb el Decret 88/2014, de 13 de juny, del
Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica de la presidència i de les conselleries de la
Generalitat (DOCV núm. 7396, de 16/06/2014), el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
(DOCV núm. 7355, de 8 de setembre de 2014), i la disposició final primera de les ordes de
convocatòria, resolc:
Resolc
Primer. Adjudicar la dotació econòmica, per a l’exercici 2015, de les ajudes del Programa VALi+d,
per a investigadors en formació en fase postdoctoral concedides en convocatòries anteriors, a les
persones i entitats que figuren en l’annex de la present resolució, pel període i import que s’indica, i
que apuja a un total d'1.280.815,37 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.02.03.542.50,
línia de subvenció T4015, de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
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 s’alliberaran anticipadament al 100
per cent a les universitats públiques valencianes, al Consell Superior d'Investigacions Científiques i a
les entitats de l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. A les
restants entitats s’alliberaran, quan justifiquen el compliment de la finalitat objecte de la concessió.
.
Les ajudes esmentades comprenen el finançament de la contractació del personal investigador en fase
postdoctoral i la quota empresarial a la Seguretat Social i, si és el cas, la dotació addicional
Segon. Les entitats beneficiàries hauran de complir tots els requisits i les condicions establits en les
ordes de convocatòria, en particular, hauran de justificar les ajudes en els termes indicats en l’annex I
de les dites ordes.
Tercer. 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..
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La present resolució, dictada per delegació de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, serà
notificada als beneficiaris, d’acord amb el que preveuen l’article 58 i següents de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, 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 LRJAPAC.
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 de l’òrgan que va dictar l’acte en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de ser publicada 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 a partir de l’endemà de ser publicada la
present resolució.
València, 19 de febrer de 2015
El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència

Felipe Palau Ramírez

