Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

Resolució de 25 de març de 2019, de la directora general d'Universitat, Investgació i Ciència, per la qual es
concedeixen subvencions per a donar suport a la contractació de personal investgador doctor del
subprograma Ramón y Cajal per part de centres d'investgació (CCOND2019).
Per Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investiació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 7943, de 23.12.2016), modifcada per l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre (DOGV núm. 8137, de
28.09.2017), s'aproven les bases reiuladores per a la concessió de subvencions del Proirama per a la
promoció de la investiació cientfca, el desenvolupament tecnolòiic i la innovació a la Comunitat
Valenciana, entre les quals es troben, en el seu ttol I, capítol I, secció cinquena, les subvencions per a donar
suport a la contractació de personal investiador doctor del subproirama Ramón y Cajal per part de centres
d'investiació.
Per Resolució d'1 d'aiost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investiació, Cultura i Esport (DOGV núm.
8355, de 06.08.2018), es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions del Proirama per a la promoció de
la investiació cientfca, el desenvolupament tecnolòiic i la innovació a la Comunitat Valenciana, que
preveu en l’annex V les subvencions per a donar suport a la contractació de personal investiador doctor del
subproirama Ramón y Cajal per part de centres d'investiació.
La Resolució d'11 de febrer 2019, de la Conselleria d’Educació, Investiació, Cultura i Esport (DOGV núm.
8488, de 18.02.2019), dona publicitat a l'import ilobal màxim destnat a les subvencions previstes en la
Resolució d'1 d'aiost de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investiació, Cultura i Esport, del Proirama per
a la promoció de la investiació cientfca, el desenvolupament tecnolòiic i la innovació a la Comunitat
Valenciana per a l'exercici 2019.
Per la seua part, la disposició fnal primera de l'Ordre 86/2016 faculta la persona ttular de la direcció
ieneral competent en matèria d’investiació i polítca cientfca perquè dicte les resolucions i instruccions
necessàries per a l'aplicació i interpretació de l’ordre. I es deleia en ella la facultat per a resoldre la
concessió o la deneiació de les subvencions a què es refereix aquesta ordre, així com l'autorització,
disposició del crèdit i ordenació del paiament, i altres actes de iestó comptable necessaris per a l'execució
de la resolució.
Una veiada comprovades les sol·licituds, vista la proposta elevada per la comissió avaluadora prevista en
l'artcle 19 de l’Ordre 86/2016, per la qual s'aproven les bases reiuladores, en virtut del que es disposa en
l'esmentada ordre i d'acord amb el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual aprova el
Reilament oriànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investiació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8192,
de 18.12.2017),
RESOLC
Primer: Concedir les subvencions per a donar suport a la contractació de personal investiador doctor del
subproirama Ramón y Cajal, incloent-hi les pròrroiues, per part de centres d'investiació, a les enttats que
fiuren en l'annex, pels imports que s'indiquen, per a l'exercici 2019.
Les persones i enttats benefciàries hauran de complir les obliiacions a què es refereixen els artcles 6, 22
i 24 de l'Ordre 86/2016, per la qual s'aproven les bases reiuladores.
Segon: L'import de les subvencions, per una quanttat total de 398.492,48 euros, serà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50, capítol VII, línia de subvenció S4015, de la Conselleria
d'Educació, Investiació, Cultura i Esport, del pressupost de la Generalitat per a 2019.

Tercer: De conformitat amb el que disposa l'artcle 44, apartat 2.f) de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, aquestes subvencions es lliuraran antcipadament al
cent per cent a les universitats públiques valencianes, al Consell Superior d'Investiacions Cientfques i a les
enttats a què es refereix l'artcle 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 enttats es lliuraran quan justfquen el
compliment de la fnalitat objecte de la concessió.
El termini màxim per a la presentació dels documents justfcatus de les ajudes serà fns al 14 de febrer de
2020 per a les enttats amb paiament antcipat, i fns al 20 de novembre de 2019 per a la resta.
Quart: Desestmar les sol·licituds de les persones que fiuren en l'annex II de la present resolució.
Cinqué: La present resolució, dictada per deleiació del conseller d'Educació, Investiació, Cultura i Esport, es
notfcarà als benefciaris d'acord amb el que preveu l'artcle 40 i seiüents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratu comú de les administracions públiques, mitjançant la publicació en la pàiina
web htppwww.ceice.iva.es.
D'acord amb el que estableixen els artcles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratu comú de les administracions públiques, i els artcles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reiuladora de la jurisdicció contenciosa administratva, contra la present resolució, que posa f a la via
administratva, es podrà interposar un recurs potestatu de reposició o plantejar directament un recurs
contenciós administratu, en els terminis i davant dels òrians que s'indiquen a contnuacióp
a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de l'òrian 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 administratu s’haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justcia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació de la present resolució.
València, 25 de març de 2019
LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

Josefna Bueno Alonso

