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RESOLUCIÓ DE 16 DE NOVEMBRE DE 2012 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA  PER LA QUAL ES CONVOQUEN DIFERENTS TIPUS D’AJUDES A LA 

INVESTIGACIÓ I  S’APROVEN LAS BASES QUE EN REGIRAN LA CONCESSIÓ. 
 

Amb la finalitat d’afavorir la investigació de qualitat,  adequar i millorar els 

recursos destinats a l’activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el  Rectorat 

de la Universitat de València convoca el Programa Propi d’Ajudes a la Investigació; així mateix, el 

Campus d’Excel·lència Internacional “VLC-CAMPUS”, contempla, dins de les accions de millora 

científica, la incorporació d’investigadors a nivell pre i postdoctoral en el seu Subprograma “Atracció 

de Talent”.  

Amb la finalitat de desenvolupar les actuacions del Programa Propi d’Ajudes a la 

Investigació i el Subprograma “Atracció de Talent”, aquest Rectorat, en el exercici de les funcions i 

competències que té atribuïdes, i a proposta de la Comissió d’Investigació de 23 de novembre de 

2012, ha resolt: 

Primer 

Convocar les ajudes que tot seguit es relacionen, i aprovar las bases que en regiran la concessió, així 

com les normes generals de procediment d’aplicació a totes elles, que s’inclouen com a annexos de 

la present resolució: 

-Normes generals de procediment (Annex 1) 

-Ajudes per a estades curtes a l’estranger de beneficiaris dels Programes de Formació de 

Personal Investigador del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica (Annex 2) 

-Ajudes per a estades curtes en altres universitats i centres d'investigació (Annex 3) 

-Ajudes per a estades temporals per a Investigadors Convidats, en el marc del Subprograma 

“Atracció de Talent” de VLC-CAMPUS (Annex 4) 

-Ajudes per a l’organització de congressos de caràcter científic i tecnològic (Annex 5) 

-Ajudes per a l’elaboració de projectes europeus (Annex 6) 

-Ajudes per a Projectes d’Investigació Precompetitius (Annex 7) 

-Ajudes per al manteniment d’equipament científic (Annex 8) 

Segon 

El finançament de les ajudes a què es refereix la present resolució es carregarà, d’acord amb les  

disponibilitats pressupostàries i segons la naturalesa de les ajudes, a les partides econòmiques del 

Programa Pressupostari 5 “Promoció de la Investigació i la Tecnologia” que se consignen al 

Pressupost de la Universitat de València per a l’any 2013. 
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Tercer 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi podrà interposar  recurs 

contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu,  segons estableixen els 

articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, en relació amb l’article 45 i següents de la Llei 29/1998 de la 

Jurisdicció Contenciós administrativa i  l'article 231 dels Estatuts de la Universitat de València, en el 

termini dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, així 

com, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,  en el 

termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, sense perjudici 

que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent. 

 

Disposició final 

La present resolució entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació al Tauler d’Anuncis i la 

pàgina web del Servei d’Investigació. 

     

     EL VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

      

      

     Signat: Pedro Carrasco Sorlí 

 

 

 

 




