Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència
Avda. Campanar, 32 · 46015 València

Resolució de 13 de juny de 2018, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència per la qual es
concedeixen subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència
tecnològica (APOTIP2018).
Per Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 7943, de 23.12.2016), modificada per Ordre 37/2017 (DOGV núm. 8137, de 28.09.2017), s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, entre les que es troben en
el seu títol II, capítol I, Secció Sexta, les subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a
un projecte de transferència tecnològica.
Per Resolució de 2 de novembre de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, es
convoquen per a l'exercici 2018, les subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8164, de
07.11.2017), la qual preveu en el seu annex VI, les subvencions per a la contractació de personal de suport
vinculat a un projecte de transferència tecnològica.
La Resolució de de 20 de febrer 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 8242, de 26.02.2018), dóna publicitat a l'import global màxim destinat a les subvencions previstes en la
Resolució de 2 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del
Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la
Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.
Per la seua banda, la disposició final primera, de l'ordre 86/2016, faculta la persona titular de la direcció
general competent en matèria d'investigació i política científica perquè dicte les resolucions i instruccions
necessàries per a l'aplicació i interpretació de la present ordre. I es delega en ella la facultat per a resoldre la
concessió o la denegació de les subvencions a què es referix esta ordre, així com l'autorització, disposició del
crèdit i ordenació del pagament, i altres actes de gestió comptable necessaris per a l'execució de la present
resolució.
Una vegada comprovades les sol·licituds, vista la proposta elevada per la comissió avaluadora prevista en
l'article 19 de l'Ordre 86/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores, en virtut del que disposa la
mencionada ordre i d'acord amb el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm.
8192, de 18.12.2017),
RESOLC
Primer. Concedir subvencions per a cofinançar el cost del salari i de la quota empresarial de la Seguretat
Social del personal de suport contractat i vinculat al projecte de transferència tecnològica, als beneficiaris
que figuren en l'annex I de la present Resolució, pel període i imports que s'indiquen.
Segon. L'import de la subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50, capítol VII, línia
de subvenció S4015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del pressupost de la
Generalitat per a 2018, queda distribuït en les anualitats següents:
2018

2019

2020

207.000 €

282.300 €

72.000 €

De conformitat amb allò que disposa l’article 44, apartat 2. f) de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2018, aquestes subvencions s'alliberaran anticipadament al
100 per cent a les universitats públiques valencianes, al Consell Superior d'Investigacions Científiques i a les
entitats a què es referix l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, després de la presentació dels contractes laborals subscrits. A
les restants entitats s'alliberaran, quan justifiquen el compliment de la finalitat objecte de la concessió. Els
pagaments de les següents anualitats estarà condicionat a que s'haja presentat la documentació de seguiment
científic i s'hagen valorat positivament.
La dotació per als períodes següents se subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a
aquest efecte en el pressupost de la Generalitat.
Tercer. Les entitats beneficiàries i persones contractades hauran de complir les obligacions a què es
referixen els articles 6, 22, 24, 61 i 62 de l'ordre 86/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores.
Les entitats beneficiàries enviaran una còpia del contracte realitzat amb la persona seleccionada, en el
termini d'un mes des de la seua formalització.
El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de la subvenció serà el 15 de febrer de
2019 per a les entitats amb pagament anticipat, i el 20 de novembre de 2018 per a la resta.
La persona investigadora responsable del projecte haurà de presentar, en el mes de novembre de cada
anualitat, a través dels centres receptors de l'ajuda, un informe que avalue el treball realitzat per la persona
contractada i la necessitat de continuïtat de l'ajuda.
Quart. Desestimar la sol·licitud a les persones que s'indiquen en l'annex II de la present resolució.
La present Resolució, dictada per delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport , es
notificarà als beneficiaris d’acord amb el que preveu l’article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per mitjà de la
publicació en la pàgina web http:www.ceice.gva.es.
D'acord amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 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 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 des de l'endemà de la publicació de la present resolució.
València, 13 de juny de 2018. La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència.
Josefina Bueno Alonso

