Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32 – 46015 València
Tel.: 961 970 815 – Fax: 961 970 025

Resolució de 4 d’abril de 2013, de modificació de la Resolució d’1 de març de 2013, del director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència per la qual es concedixen beques per a estades de
becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana
L’Orde de 23/2012, 25 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, 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. 6791, de 07.06.2012) preveu
en el seu Annex IV, beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres
d’investigació fora de la Comunitat Valenciana.
Per Resolució d’1 de març de 2013, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència es
van concedir beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació
fora de la Comunitat Valenciana.
El 7 de març es va publicar la Correcció d’errors a la Resolució d’1 de març de 2013, del director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència per la qual es concedixen beques per a estades de
becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana.
La Resolució d’11 de gener de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura, dóna publicitat a
l’import global màxim destinat a les beques i ajudes previstes en l’Orde 23/2012, de 25 de maig, de
la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per al foment de la investigació científica i el
desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2013 (DOCV núm. 6949, de
23.01.2013).
Per la seua banda la disposició final primera de la mencionada 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 la mencionada 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
de les mateixes, i la resta d’actes de gestió comptable necessaris per a l’execució d’esta Resolució.
Per tot això, Una vegada comprovada la documentació de renúncia, així com la corresponent al
compliment i conservació dels requisits previstos en la base 2 de l’Annex IV de l’Orde 23/2011 de
convocatòria, dels nous adjudicataris,
RESOLC
Primer
Acceptar les renúncies a les beques d’estades de becaris i contractats predoctorals en centres
d’investigació fora de la Comunitat Valenciana de les persones que figuren a continuació:
Núm. d’expedient DNI
Nº de expediente DNI
BEFPI/2013/048
BEFPI/2013/034
BEFPI/2013/009

Cognoms i nom
Apellidos y nombre

44799508Q BODI
48581128E BENLLOCH
Y0924365D GIUSARMA

RAMIRO
DOMENECH

Pais
País
JULIO
CRISTINA
ELENA

Canadá
Gran Bretaña
USA

Mesos Dotació men. Viatje
Meses Dotación men. Viaje
3
1
6

3000
1000
6000

300
300
300

TOTAL

3300
1300
6300
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Segon
Revocar beques d’estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la
Comunitat Valenciana de les persones que figuren a continuació per no conservar la condició de
personal investigador en formació el contracte o beca del qual estiga finançat per la Generalitat a
l’empara d’una Orde de la conselleria competent en material d’educació, tal com preveu la base 2
de l’Annex IV de l’Orde 23/2012:
Núm. d’expedient DNI
Nº de expediente DNI
BEFPI/2013/012
BEFPI/2013/075
BEFPI/2013/025

Cognoms i nom
Apellidos y nombre

48294239N BAS
20487171J JOVANI
48578505K MOYA

CERDA
GIL
GUILLEM

Pais
País
Mª CARMEN Bélgica
CARLOS
Gran Bretaña
CLARA
Gran Bretaña

Mesos Dotació men. Viatje
Meses Dotación men. Viaje
3
9
3

3000
9000
3000

300
300
300

TOTAL

3300
9300
3300

Tercer
Retirar les persones que figuren a continuació de la llista de reserves per no conservar la condició
de personal investigador en formació el contracte o beca del qual beca estiga finançat per la
Generalitat a l’empara d’una Orde de la conselleria competent en material d’educació, tal com
preveu la base 2 de l’Annex IV de l’Orde 23/2012:
Núm. d’expedient DNI
Nº de expediente DNI
BEFPI/2013/011
BEFPI/2013/050
BEFPI/2013/037

Cognoms i nom
Apellidos y nombre

20042652S ALEMANY
25424911K CALVE
45836538E ALDEGUER

COSTA
LAIA
MASCARELL OSCAR
CERDA
BERNABE

Pais
País
Alemania
Italia
Gran Bretaña

Mesos Dotació men. Viatje
Meses Dotación men. Viaje
3
1
1

3000
1000
1000

300
300
300

TOTAL

3300
1300
1300

Quart
Concedir la reducció en els períodes de duració de les beques per a estades concedides a les
persones que figuren a continuació:
Núm. d’expedient DNI
Nº de expediente DNI
BEFPI/2013/035
BEFPI/2013/032
BEFPI/2013/057

Cognoms i nom
Apellidos y nombre

Pais
País

44880990D ESCOBAR LANZUELA
NEUS
USA
48566745Z GUARINOS MARHUENDA CARLA
USA
20440242G MUÑOZ
RODRÍGUEZ FCO. DAVID Francia

Mesos Dotació men. Viatje
Meses Dotación men. Viaje
3
6
3

1000
1000
3000

300
300
300

TOTAL

3300
6300
3300

Quint
L'Annex de la present Resolució arreplega, després d’ateses les incidències anteriors i substituïdes
les renúncies per persones de la llista de reserves, les persones beneficiàries, pel període i import
que s’indica en el mateix, i que ascendix a un total de 166.800 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 09.02.03.542.50, línia de subvenció T4015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport.
Sext
Les persones beneficiàries hauran de complir tots els requisits i condicions establits en l’Orde de
convocatòria i en la Resolució de concessió d’1 de març de 2013, no obstant els terminis per a
presentació del certificat del centre receptor d’acceptació de l’estada durant les dates sol·licitades
s’iniciarà, per a les noves persones beneficiàries, l’endemà de la publicació d’esta Resolució.
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Sèptim
La present Resolució, dictada per delegació del conseller 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.cece.gva.es/. Esta publicació substituirà a
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 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 a 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 a la publicació
de la present resolució.
València, 4 d’abril de 2013
EL DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA

José Miguel Saval Pérez
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