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Resolució de 17 de juliol de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la
qual es concedixen ajudes per a la contractació de personal en formació en fase postdoctoral, Programa
VALi+d .
L’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es van convocar
diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a
la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7081, de 02.08.2013), preveu en l'annex V ajudes per a la
contractació de personal en formació en fase postdoctoral, Programa VALi+d.
La Resolució de 23 de gener de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dóna publicitat a
l’import global màxim destinat a les beques i ajudes previstes en l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per al foment de la investigació científica i el desenrotllament
tecnològic a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2014.
Per la seua banda, la disposició final primera de l'esmentada orde de convocatòria, faculta el director general
d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència perquè dicte les resolucions necessàries per a l’aplicació,
desenrotllament i interpretació de l'orde de convocatòria, i es delega en ell la facultat per a resoldre la
concessió o denegació de les beques i ajudes a què es referix la dita orde, l’autorització i disposició del crèdit
i l’autorització de propostes de pagament d'estes, i la resta d’actes de gestió comptable necessaris per a
l’execució d’esta resolució.
Per tot això, una vegada comprovades les sol·licituds, vista la proposta elevada per l’òrgan col·legiat previst
en la base 7 de l’annex I, de l’orde de convocatòria, en virtut del que disposa l'esmentada orde i d’acord amb
el Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, el qual determina les conselleries en què
s’organitza l’Administració de la Generalitat (DOCV núm. 6919, de 10-12-2012), el Decret 179/2012, de 14
de desembre, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les
conselleries de la Generalitat (DOCV núm. 6924, de 17.12.2012) i el Decret 190/2012, de 21 de desembre,
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport (DOCV núm. 6929, de 24.12.2012).
RESOLC
Primer: Concedir ajudes per a la contractació de personal en formació en fase postdoctoral, Programa
VALi+d, a les entitats i persones que figuren en l’annex I de la present resolució. La duració de les ajudes
serà de dos anys i s'iniciaran l’1 de setembre de 2014.
L’import, per a l’exercici 2014, ascendix a un total de 308.233,40 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 09.02.03.542.50, línia de subvenció T4015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Les ajudes esmentades comprenen el finançament de la contractació del personal investigador en fase
postdoctoral, la quota empresarial a la Seguretat Social i, si és el cas, la dotació addicional.
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.
Segon: Les entitats beneficiàries enviaran una còpia del contracte realitzat amb la persona adjudicatària, en el
moment que es formalitze este.
Tercer: Establir com a borsa de reserva les persones que apareixen en l’annex II, per a suplir les renúncies
que s'hi produïsquen, fins a la data indicada en esta resolució per a l’inici del contracte, entre els
adjudicataris de nova concessió de les ajudes per a la contractació de personal en formació en fase
postdoctoral, Programa VALi+d.
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Quart: Denegar les sol·licituds de les persones que apareixen en l’annex III al no haver aconseguit la
puntuació suficient per a ser adjudicatàries o integrar la llista de reserva.
Quint: Les entitats beneficiàries hauran de complir tots els requisits i condicions establits en l’orde de
convocatòria, en particular hauran de justificar les ajudes en els termes establits en l’annex I de la
mencionada orde. El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes, serà el 14
de novembre de 2014.
Sext: 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 9 de la convocatòria.
Sèptim: La present resolució, dictada per delegació del conseller d’Educació, Formació i Ocupació, 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>. Esta publicació substituirà la notificació de conformitat
amb el que preveu l’article 59.6.b) de l'esmentada 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 esta 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 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, de l’endemà de la publicació de la present resolució.
València, 17 de juliol de 2014

Felipe Palau Ramírez

