
Convocatòria d'ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral (2015) 

Resolució de 23 de març de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, per la 
qual es publica la baremació definitiva de les sol·licituds admeses, i la relació 
definitiva de sol·licituds excloses de la convocatòria d'Ajudes per a la contractació de 
personal investigador postdoctoral, en el marc del Subprograma "Atracció de 
Talent" de VLC-CAMPUS. 

Per Resolució de 16 d’octubre de 2015 del Rectorat de la Universitat de València es van convocar 
ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del Subprograma 
"Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS. 

Per Resolució de 12 de desembre de 2015 del Rectorat de la Universitat de València es publica la 
relació provisional de sol·licituds admeses, i pendents d’esmena, de conformitat amb el punt 6.1 de 
la convocatòria, amb indicació de que la documentació per a l’esmena de les sol·licituds o les 
reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies 
naturals a partir de la data de publicació. 

Per Resolució de 24 de febrer de 2017 del Rectorat de la Universitat de València es publica la relació 
baremació provisional de les sol·licituds admeses, i la relació provisional de sol·licituds excloses, amb 
indicació de que la documentació per a l’esmena de les sol·licituds o les reclamacions s'hauran de 
presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de 
publicació. 

Aquest vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució 
de 16 de gener de 2017 del Rectorat de la Universitat de València (DOCV 27.01.2017), per la qual es 
deleguen en la vicerectora d’Investigació i Política Científica les competències atribuïdes al rector, 
entre d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat de València, 
ha resolt: 

1. Fer pública la baremació definitiva de les sol·licituds admeses, tal com es detalla en
l'annex I.

2. Fer pública la relació definitiva de les sol·licituds excloses, que es detalla en l'annex II.

Les persones adjudicatàries seran contractades per un període d’un any per a realitzar el projecte 
d’investigació proposat en la universitat o centre d’investigació estranger indicat en la seua 
sol·licitud. 

Les renuncies que es pugueren produir durant les primers tres mesos a partir de la data de publicació 
de la present resolució  seran cobertes per rigorós ordre del llistat de reserva. 

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra aquesta, amb caràcter potestatiu, es 
podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un 
mes a partir de l'endemà de la data de notificació de les resolucions. També es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats corresponents, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació de les resolucions. Tanmateix, sense 
perjudici dels recursos esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime 
procedent. 

València, a 28 de març de 2017 

LA VICERECTORA D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/27/pdf/2017_434.pdf
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ANNEX 1 

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds admeses assignant l’ajuda a les 6 sol·licituds amb millor 
puntuació, i deixar en situació de reserva la resta de sol·licituds admeses, per ordre de puntuació. 

PCN: Producció Cienífica Normalitzada (màxim 40 punts), MP: Mèrits Preferents (màxim 20 punts), Projectes: (màxim 15 punts), Transferencia: (màxim 15 punts), Estades: (màxim 10 punts), SN: Suma Normalitzada, 
GR: Grup Receptor (màxim 20 punts), IPM: Impacte potencial del Projecte i plà de Mobilitat: (màxim 30 punts). 

SOL·LICITUDS ADMESES 

COGNOMS, NOM PCN MP PROJECTES TRANSFERENCIA ESTADES SUMA SN. GR IPM TOTAL ÀREA 

Gimeno Ribes, Miguel 39,00 19,00 15,00 9,00 5,00 87,00 50,00 20,00 30,00 100,00 DRET 

Berbegal de Gracia, Carmen 32,00 17,00 11,00 15,00 2,50 77,50 44,54 20,00 30,00 94,54 BIOLOGIA 

Andreu Miralles, Javier 39,00 16,00 15,00 0,00 4,00 74,00 42,53 20,00 30,00 92,53 GEOGRAFIA 

Jornet Martínez, Neus 28,00 13,00 15,00 15,00 2,00 73,00 41,95 20,00 30,00 91,95 QUIMICA 

Carrasco Correa, Enrique Javier 35,00 20,00 15,00 0,00 0,00 70,00 40,23 20,00 30,00 90,23 QUIMICA 

Giménez Garcia, Juan Bautista 30,00 17,00 15,00 6,00 1,00 69,00 39,66 20,00 30,00 89,66 QUIMICA 
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SOL·LICITUDS EN RESERVA 

COGNOMS, NOM PCN MP PROJECTES TRANSFERENCIA ESTADES SUMA SN. GR IPM TOTAL ÀREA 

Rodríguez Carrasco, Yelko 38,00 13,00 6,00 3,00 4,00 64,00 36,78 20,00 30,00 86,78 FARMACIA 

Castelló Lurbe, David 27,00 14,00 15,00 0,00 6,00 62,00 35,63 20,00 30,00 85,63 FÍSICA 

Pulópulos Tripiana, Matías Miguel 30,00 16,00 15,00 0,00 0,00 61,00 35,06 20,00 30,00 85,06 PSICOLOGIA 

Mestre Pérez, Alexandre 29,00 18,00 9,00 0,00 2,00 58,00 33,33 20,00 30,00 83,33 BIOLOGIA 

Pardo Gordo, Salvador 26,35 15,50 15,00 0,00 0,00 56,85 32,67 20,00 30,00 82,67 GEOGRAFIA 

Sanz Marco, Amparo 25,71 17,00 12,00 0,00 0,00 54,71 31,44 20,00 30,00 81,44 QUIMICA 

Moragues Bartolomé, Alaina 17,70 11,50 15,00 0,00 0,00 44,20 25,40 20,00 30,00 75,40 FÍSICA 

Born Torrijos, Ana Isabel 10,01 19,00 15,00 0,00 0,00 44,01 25,29 20,00 30,00 75,29 BIOLOGIA 

Gimeno Monfort, Xavier 5,32 19,00 12,00 0,00 0,00 36,32 20,87 20,00 30,00 70,87 FILOSOFIA 

Secco, Eleonora 4,66 15,50 15,00 0,00 0,00 35,16 20,21 20,00 30,00 70,21 FÍSICA 

PCN: Producció Cienífica Normalitzada (màxim 40 punts), MP: Mèrits Preferents (màxim 20 punts), Projectes: (màxim 15 punts), Transferencia: (màxim 15 punts), Estades: (màxim 10 punts), SN: Suma Normalitzada, 
GR: Grup Receptor (màxim 20 punts), IPM: Impacte potencial del Projecte i plà de Mobilitat: (màxim 30 punts). 
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ANNEX 2 

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds denegades que no compleixen alguns dels requisits establerts en 
la convocatòria, amb indicació del/s requisit/s incomplit/s. 

SOL·LICITUDS  DENEGADES 

COGNOMS, NOM DNI/NIE MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

CARMONA VICENTE, NOELIA 73582242K Incompliment del punt 3.1 de la convocatòria: el director de la investigació ha de ser director inscrit en el Registre 
d’Estructures de la Universitat de València. 

EIXEA VILANOVA, ALEJO 53226635N Data de lectura de la Tesi posterior a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds 

FORTEA PÉREZ, FRANCISCO 44873235M Data de lectura de la Tesi posterior a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. 

GONZÁLEZ COLLANTES, TALÍA 20445908N Incompliment del punt 3.1 de la convocatòria: el director de la investigació ha de ser director d’un grup d’investigació inscrit 
en el Registre d’Estructures de la Universitat de València. 
Incompliment del punt 3.2 de la convocatòria: El grup receptor en la UV haurà d’acreditar el gaudiment de projectes d’investigació 
competitius, de manera ininterrompuda durant els darrers 9 anys. 

RUÍZ ROBLEDILLO, NICOLÁS 74370655V Incompliment del punt 3.1 de la convocatòria: el director de la investigació ha de ser director d’un grup d’investigació inscrit 
en el Registre d’Estructures de la Universitat de València. 

SANCHIS GOMAR, FABIÁN 20027559X Incompliment del punt 3.1 de la convocatòria: el director de la investigació ha de ser director d’un grup d’investigació inscrit 
en el Registre d’Estructures de la Universitat de València. 

SAVALL MORERA, TERESA 20048513B Incompliment del punt 3.2 de la convocatòria: El grup receptor en la UV haurà d’acreditar el gaudiment de projectes 
d’investigació competitius, de manera ininterrompuda durant els darrers 9 anys. 

VERDET MARTÍNEZ, NURIA 24399274T Incompliment del punt 3.1 de la convocatòria: el director de la investigació ha de ser director d’un grup d’investigació inscrit 
en el Registre d’Estructures de la Universitat de València. 

VIZCAÍNO ESTEVAN, ANTONIO 22589817E Incompliment del punt 3.2 de la convocatòria: El grup receptor en la UV haurà d’acreditar el gaudiment de projectes 
d’investigació competitius, de manera ininterrompuda durant els darrers 9 anys. 


