
 

Resolució de 30 de juliol de 2019, de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
per la qual es modifica la Resolució de 20 de juny de 2019, de la directora general d’Universitat,
Investigació  i  Ciència  per  la  qual  es  concedeixen  subvencions  per  a  la  contractació  de  personal
investigador en fase postdoctoral (APOSTD2019)

Per Ordre 86/2016, de 21 de desembre de 2016, modificada per l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de
la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  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 en la Comunitat Valenciana, entre les quals es troben en el
seu Títol II, Capítol I, Secció Quarta, les subvencions per a la contractació de personal investigador en
fase postdoctoral, que estan incloses en el Programa Operatiu del FSE 2014 – 2020 de la Comunitat
Valenciana.

Per Resolució d'1 d'agost de 2018, es van convocar, per a l'exercici 2019, subvencions del programa per
a  la  promoció  de  la  investigació  científica,  el  desenvolupament  tecnològic  i  la  innovació  en  la
Comunitat Valenciana i en el seu Annex IV, es recullen les subvencions per a la contractació de personal
investigador en fase postdoctoral.

La Resolució d'11 de febrer 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 8488 / 18.02.2019), dona publicitat a l'import global màxim destinat a les subvencions previstes
en la Resolució d'1 d'agost de 2018, 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
en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.

La Resolució de 30 abril de 2019, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència fa pública
la relació provisional de persones seleccionades per a la concessió de subvencions per a la contractació
de personal investigador en fase postdoctoral corresponent a la convocatòria publicada per Resolució
d'1 d'agost de 2018. En el seu Annex II apareixen les persones amb una puntuació de 93 i 92 punts, que
conformen la llista de reserva, i en el seu Annex III es relacionen les persones desestimades, entre les
quals  es  troben  Laura  Gómez  Orts  (APOSTD/2019/154)  i  Enrique  Javier  Carrasco  Correa
(APOSTD/2019/141), adscrits tots dos a la Universitat de València, al no haver aconseguit la puntuació
suficient per a ser adjudicataris o formar part de la llista de reserva. 

Per Resolució de 20 de juny de 2019, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència es
concedeixen  subvencions  per  a  la  contractació  de  personal  investigador  en  fase  postdoctoral  a  les
entitats  i  persones  que  figuren  en  el  seu  Annex  I.  En  aquesta  resolució  es  van  incorporar  com
concedides, a causa de renúncies i desistiments, les persones de la llista de reserva amb una puntuació
de 93 i 8 persones amb 92 punts. 

Laura Gómez Orts (APOSTD/2019/154) i Enrique Javier Carrasco Correa (APOSTD/2019/141), van
presentar  recursos  de  reposició  contra  la  Resolució  de  30  abril  de  2019  que  desestimava  la  seua
sol·licitud. Aquests recursos van ser estimats, amb posterioritat a la Resolució de 20 de juny de 2019,
reevaluant-se de nou amb una puntuació de 93 punts a Laura Gómez Orts i de 94 a Enrique Javier
Carrasco Correa, puntuació amb la qual es van concedir subvencions mitjançant la Resolució de 20 de
juny de 2019 esmentada.

Així mateix s'ha detectat un error al país de destinació de l'expedient APOSTD/2019/136 de Rocío
Barragán Arnal, de la Universitat de València, on figura Espanya com a país de destinació ha de figurar
els Estats Units. De la mateixa manera, en l'expedient APOSTD/2019/030 d'Esther Bailón García, de la
Universitat d'Alacant, on figura com a país de destinació Gran Bretanya, ha de figurar Espanya, per la
qual cosa es procedeix la correcció de les respectives dotacions addicionals.



RESOLC

Primer.  Concedir  a  la  Universitat  de  València  una  subvenció  per  a  la  contractació  de  personal
investigador  en  fase  postdoctoral,  destinada  a  la  contractació  de  Laura  Gómez  Orts
(APOSTD/2019/154)  i  Enrique  Javier  Carrasco  Correa  (APOSTD/2019/141),  en  les  mateixes
condicions establertes en la Resolució de 20 de juny de 2019, de la directora general d’Universitat,
Investigació  i  Ciència  per  la  qual  es  concedeixen  subvencions  per  a  la  contractació  de  personal
investigador en fase postdoctoral.

Segon. Incrementar en 1.500 euros la dotació addicional per a Rocío Barragán Arnal, concedida per a
2019 a la Universitat de València.

Tercer.  Modificar l'Annex I de la Resolució de 20 de juny de 2019 i incloure a Laura Gómez Orts
(APOSTD/2019/154)  i  Enrique  Javier  Carrasco  Correa  (APOSTD/2019/141).  La  dotació  final  que
resulta a favor de la Universitat de València és la que figura en l'Annex de la present resolució. 

Quart. Minorar 500 euros de la dotació addicional concedida a la Universitat d'Alacant per a Esther
Bailón García.  Després d'aquesta  minoració la dotació total  que resulta per  a l'exercici  2019 és  de
31.823,34 euros.. 

La present Resolució, es notificarà als beneficiaris d'acord amb el que es preveu en l'article 40 i següents
de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, mitjançant 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  Contenciós  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 els òrgans que s'indiquen
a continuació:
a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes
des de l'endemà al de la publicació 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 des de l'endemà al de la publicació de la present
resolució.

Alacant,  30  de  juliol  de  2019.  La  consellera  d’Innovació,  Universitats,  Ciència  i  Societat  Digital
Carolina Pascual Villalobos.


