Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen,
per al 2018, subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de
la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i
cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.
Per Ordre 3/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8.251, de 9 de març
de 2018), es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de
personal tècnic i de gestió de la R+D+i a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el
marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil ( bases
reguladores de les subvencions en referències posteriors en aquesta resolució).
Per Resolució de 3 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es van convocar per a
l'exercici 2018 les subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la R+D+i a
través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil -DOGV núm 8.290, de 9 de maig de 2018(convocatòria de les ajudes en referències posteriors en aquesta resolució).
La disposició addicional tercera de les bases reguladores de les subvencions estableix que, d'acord amb el que disposa
l'article 16 de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació, Ciència i
Desenvolupament Tecnològic, aquestes subvencions tindran abast plurianual i el punt 2 de l'article 1 que la duració de les
subvencions serà d'un any (12 mesos), podent-se prorrogar fins a dos anys (24 mesos) d'acord amb l'aprovació del període
d'elegibilitat del cofinançament del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil.
Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, la comissió avaluadora constituïda a este efecte ha elevat la seua proposta de
resolució, de conformitat amb l'article 13.1 de les bases reguladores de les subvencions.
Per a dictar la present resolució és competent aquest òrgan administratiu, en virtut de les funcions establertes en la
disposició final primera de les bases reguladores de les subvencions (DOGV núm. 8.251, de 9 de març de 2018) i de
conformitat amb el que estableix 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. 8.192, de 18 de desembre de
2017) i fent ús de la delegació conferida, dicte la següent:

RESOLUCIÓ
Primer
1. Concedir les subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la R+D+i a través
de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació (GJIDI), convocades per a l'exercici 2018 mitjançant
Resolució de 3 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm 8.290, de 9 de maig
de 2018), als beneficiaris que s'indiquen en l'annex I de la present resolució.
2. La data inici de la subvenció serà el 16 de novembre de 2018 i tindrà una duració de 12 mesos pels imports que s'indiquen.
Aquest període es pot prorrogar en 12 mesos d'acord amb el que disposa el punt 3 del resolc primer de la convocatòria.
Segon
1. L'import de la subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50.4, línia de subvenció S823300 de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del pressupost de la Generalitat per a 2018, queda distribuït en les
anualitats següents:

Aplicació

2018
De 16/11/2018
a 31/12/2018

2019
De 01/01/2019
a 15/11/2019

09.02.03.542.50.4

173.515,52 €

1.214.608,63 €

2. Aqustes subvencions es destinaran necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del
personal contractat durant cada una de les anualitats, considerades independentment, tenint en compte l'import de
retribució mínima establert en el punt 5 del resolc primer de la convocatòria. L'entitat beneficiària ha d'assumir la resta del
cost de contractació, així com qualsevol increment retributiu corresponent a anys posteriors del personal contractat,
increments de la quota empresarial de la Seguretat Social o qualsevol altra incidència.
Tercer
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 refereix 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. A les restants
entitats s'alliberaran, amb la justificació prèvia de la realització de l'activitat per a la que foren concedides.
Quart
Denegar les subvencions destinades a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la
seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació (GJIDI), convocades per a l'exercici 2018 mitjançant Resolució
de 3 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm 8.290, de 9 de maig de 2018) a
les sol·licituds que es relacionen en l'annex II de la present resolució per no haver obtingut la puntuació suficient per a la
concessió de la subvenció.
Cinqué
1. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions i normes de justificació previstes en els articles 3 i 16 de les bases
reguladores. En relació amb això hauran de contractar laboralment el personal tècnic o de gestió de la R+D+i abans del 16 de
novembre de 2018, segons el que disposa l'article 3.h de les bases reguladores i remetre al òrgan instructor una còpia dels
contractes en el termini de 10 dies naturals des de la seua formalització, junt amb la resta de la documentació que s'estableix
en el resolc desé de la convocatòria de les subvencions .
2. El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius d'aquestes subvencions en 2018 serà el 15 de febrer de
2019, per a les entitats amb pagament anticipat i fins al 29 de novembre de 2018, per a les restants entitats. Per a la resta
d'anualitats el termini de justificació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(http://www.ceice.gva.es) mitjançant d'instrucció de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.
Sisé
Publicar la present resolució, mitjançant d'anunci en el servidor d'informació de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es).
De conformitat amb el que estableixen 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 bé plantejar directament un recurs contenciós-administratiu, en els terminis i davant dels
òrgans que s
indiquen 
a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seua publicació de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de 
l
endemà al de la publicació de la present resolució.

València, 1 d’octubre de 2018.- La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència: Josefina Bueno Alonso
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