Direcció General d’Universitat,

Av. de Campanar, 32 – 46015 València

Estudis Superiors i Ciència

Tel.: 961 970 815 – Fax: 961 970 025

Resolució de 28 de maig de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la
qual es prorroga a Ana Valls Ayuso un any l’ajuda del Programa VALi+d per a investigadors en formació
L’Orde 62/2010, 9 de juny, de la Conselleria d’Educació, (DOCV núm. 6291 / 17.06.2010) establix en el
seu annex II base 4, que el personal investigador que durant el tercer any haja defés la seua tesi doctoral,
podrà disfrutar d’un quart any de contracte.
Ana Valls Ayuso, amb DNI 44881640S, adjudicatària de la convocatòria de l’orde mencionada (Exp.
ACIF/2011/032), ha defés la seua tesi doctoral durant el tercer any d’ajuda i ha sol·licitat la prorroga d’un
any més de contracte.
Pel fet que hi ha crèdit adequat i suficient en el programa pressupostari 542.50, línia de subvenció T4015 i
vista la proposta de la comissió d’avaluació prevista en la base 7 de l’annex I de l’Orde de convocatòria, 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 es determinen 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 s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 6929, de 24.12.2012) i
disposició final primera de l’Orde de convocatòria.
RESOLC
Primer: Concedir a Ana Valls Ayuso, una pròrroga d’un any del contracte subscrit amb la Universitat
Politècnica de València amb càrrec a l’ajuda del programa VALi+d per a investigadors en formació.
L’inici de la mencionada prorroga és l’1 de juny de 2014 i la dotació econòmica fins al 31 de desembre és
de 12.945,80 euros
Segon: Incrementar a la Universitat Politècnica de València en 12.945,80 euros la dotació concedida per
resolució de 23 de gener del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual
s’adjudica la dotació econòmica, per a l’exercici pressupostari 2014, als beneficiaris de les ajudes del
Programa VALi +d per a investigadors en formació predoctoral concedides en convocatòries anteriors,
modificada per Resolució de 26 de febrer i 10 d'abril de 2014, del director general d’Universitat, Estudis
Superiors i Ciència, per la qual es prorroguen un any les ajudes del Programa valí+d per a investigadors en
formació.
Després del mencionat increment resulta, per a l’exercici 2014, una dotació total de 626.021,90
Tercer: La universitat enviarà una còpia del contracte, o de la pròrroga d’este, realitzat amb la persona
adjudicatària en el moment que es formalitze.
Quart: Esta resolució, dictada per delegació de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, es notificarà als
beneficiaris d’acord amb el que preveu 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 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 :
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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
des de l’endemà de la publicació d’esta 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 d’esta resolució.
València, 28 de maig de 2014
El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència

José Miguel Saval Pérez

