Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

Resolució de 28 de desembre de 2018 de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència
per la qual es concedeixen les subvencions per a la contractació de doctores i doctors amb
experiència internacional (CDEIGENT 2018), corresponents a la convocatòria publicada per
Resolució de 7 de maig de 2018.
Per Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
(DOGV núm. 8254, de 14.03.2018), amb correcció d'errors de 25 d'abril de 2018 (DOGV núm.
8283, de 27.04.2018), s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa per al suport a persones investigadores amb talent, Pla GenT, entre les quals es troben, en
el títol II, capítol I, les subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència
internacional.
Per Resolució de 7 de maig de 2018 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
(DOGV núm. 8393, d'11.05.2018), es van convocar, per a l'exercici 2018, subvencions del
Programa per al suport a persones investigadores amb talent, Pla GenT, i en l’annex II s’inclouen
les subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional.
L'Acord de 12 de juliol de 2018, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, va
requerir les persones interessades, que havien aportat documentació incompleta o amb errors
esmenables, perquè, en el termini de 10 dies hàbils, corregiren l'error o adjuntaren els documents
necessaris, amb advertiment que, si no ho feren, es consideraria que desistien de la seua sol·licitud.
L'Acord de 12 de juliol de 2018, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, va
requerir les persones interessades que no reunien els requisits exigits en la resolució de convocatòria
i, per tant, eren admeses en el procediment, perquè, en el termini de 10 dies hàbils, presentaren les
al·legacions que estimaren oportunes, amb advertiment que, si no ho feren o si no resultaren
estimades les presentades, s'acordaria la inadmissió de la seua sol·licitud.
L’Acord de 27 de juliol de 2018, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència,
requeria la vida laboral a les persones incloses en l’annex i s'atorgava fins al dia 20 d'agost de 2018
per a la presentació del citat document. Posteriorment, es va publicar l'Acord de 31 de juliol de
2018 de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, mitjançant el qual s'ampliava el
termini atorgat en l'anterior acord citat fins al 15 de setembre de 2018.
Per Resolució de 29 de novembre 2018, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència,
es van declarar desistides les sol·licituds que no havien esmenat els defectes i no admeses les que
no reunien els requisits.
Per Resolució de 3 de desembre de 2018, de la directora general d’Universitat, Investigació i
Ciència, a la vista de la proposta de la comissió avaluadora, es va fer pública la relació provisional
de persones sol·licitants seleccionades per a ser beneficiàries de subvencions per a la contractació
de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT). En la mateixa resolució es va
concedir un termini de 10 dies des de la seua publicació perquè les persones seleccionades
confirmaren l'acceptació de la subvenció amb la presentació del document d'acceptació, condició
per a la seua concessió definitiva, i se’ls informà que la falta de presentació de l'esmentada
documentació en el termini establit s’entendria com a desistiment de l'ajuda.
Comprovades les sol·licituds, d'acord amb la Resolució de 3 de desembre de 2018 esmentada en el
paràgraf anterior, vistos els documents d'acceptació de les persones interessades i la proposta de la

comissió avaluadora, i en virtut del que disposen l'ordre de bases i la resolució de convocatòria
esmentades, 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, dicte la
següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Concedir les subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència
internacional (CDEIGENT), a les entitats i persones que figuren en l'annex I de la present resolució.
La durada de la subvenció serà de quatre anys i el seu inici serà a partir de l'1 de gener de 2019.
Les esmentades subvencions a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50.7, línia de
subvenció S8252000, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport queden
distribuïdes en les anualitats següents:
APLICACIÓ

2019

2020

2021

2022

09.02.03.542.50.7

577.473,00

490.918,50

446.918,50

366.968,50

Aquestes subvencions es destinaran al finançament dels conceptes i d'acord amb els termes establits
en l'article 31 de l'Ordre 4/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores i en l'annex II de la
resolució de convocatòria.
La retribució mínima que haurà de percebre el personal contractat, que apareix en l'annex I
d'aquesta proposta de resolució, serà de 41.635 euros bruts anuals i haurà d'indicar-se en cada
contracte. En aquest sentit, les entitats beneficiàries hauran de formalitzar un contracte laboral amb
els doctors i les doctores, d'acord amb l'article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la
tecnologia i la innovació, i remetre una còpia d’aquest a l'òrgan instructor, en el termini d'un mes
des de la seua formalització. No obstant això, per al que es disposa en la lletra f) d'aquest article es
requerirà autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de política científica i
investigació.
Segon
El pagament anticipat de les ajudes 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
s'efectuarà, si la llei corresponent de pressupostos ho permet.
A més, els pagaments de les anualitats següents estaran condicionats al fet que s'haja presentat la
documentació de seguiment científic i que s'haja valorat positivament.
El termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa serà, per a les entitats amb
pagament anticipat, durant el mes de febrer de l'anualitat següent a la d'execució de la subvenció i,
per a la resta d'entitats, el mes de novembre de l'anualitat d'execució de la subvenció. En tot cas, el
termini de justificació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) per mitjà d'instrucció de la Direcció General
d'Universitat, Investigació i Ciència.

Tercer. Les entitats beneficiàries i persones contractades hauran de complir les obligacions a què es
refereixen els articles 6, 22, 24, i 47 de l’Ordre 4/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores.
Quart. Considerar desestimada la sol·licitud presentada per l’entitat relacionada en l'annex II
d'aquesta resolució, per haver rebut el desistiment exprés de l’investigador sol·licitant.
Cinqué. En relació amb la sol·licitant que no figurava en l'annex I de la Resolució provisional, de 3
de desembre de 2018, haurà d'aportar, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà a la
publicació de la resolució, l'acceptació a la subvenció. La falta de presentació de l'esmentada
documentació en el termini establit s'entendrà com a desistiment de l'ajuda.
Sisé. Considerar desestimades de forma definitiva les sol·licituds relacionades en l'annex III per no
haver aconseguit la puntuació suficient per a la concessió de la subvenció.
La present resolució, dictada per delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
es notificarà als beneficiaris d'acord amb el que preveuen 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 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
interposar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que
s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
notificació de la present resolució.
Valencia, 28 de desembre de 2018. La directora general d’ Universitat, Investigació i Ciència.
Josefina Bueno Alonso

