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Resolució de 30 de juliol de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la
qual es concedix la dotació addicional de les ajudes per a la contractació de personal en formació en
fase postdoctoral, Programa VALi+d.
L’Orde de 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (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, i en la base 4.2 s’inclou una dotació addicional de fins a 2.000 euros.
L’acta de 27 de juny de la comissió d’avaluació recull, d’acord amb el centre de destinació, una

dotació addicional de 2.000 euros per als països de fora d’Europa, de 1.000 per a Europa, i de
500 per a Espanya.
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 mencionada.
Per Resolució de 17 de juliol de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, es
concedixen ajudes per a la contractació de personal en formació en fase postdoctoral, Programa VALi+d.
Per Resolució de 18 de juliol de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència,
s’accepten les renúncies i es concedixen noves ajudes per a la contractació de personal en formació en
fase postdoctoral, Programa VALi+d.
Per això, una vegada resolta la concessió de les ajudes i comunicat pels beneficiaris l’anualitat d’inici del
període d’estada en el centre d’investigació corresponent, es procedent complementar la Resolució de 17
de juliol de 2014 i aprovar la concessió dels imports de la dotació addicional a què es referix la base 4 de
l’annex V corresponents a l’exercici 2014.
En virtut del que disposa la mencionada orde i d’acord amb el Decret 19/2012, de 7 de desembre, del
president de la Generalitat, pel 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 la dotació addicional de les ajudes per a la contractació de personal en formació en fase
postdoctoral, Programa VALi+d, per un import de 13.500 euros, a les entitats que han manifestat la
realització del gasto durant l’exercici 2014 i que figuren en l’annex d’esta resolució.
Segon. 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 la dita ajuda serà el 14 de
novembre de 2014.
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:
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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 comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present 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 a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la
present resolució.
València, 30 de juliol de 2014

El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència

Felipe Palau Ramírez

