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

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 va publicar 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 va publicar la 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. 

Per Resolució de 23 de març de 2017 del Rectorat de la Universitat de València es va fer pública la relació 
de sol·licituds admeses amb la seua baremació definitiva, assignant l’ajuda a les 6 sol·licituds amb millor 
puntuació, deixant en situació de reserva la resta de sol·licituds admeses, per ordre de puntuació. 

S’han presentat diverses renuncies a les ajudes, prèvies a la seua incorporació. 

En conseqüència, 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. Acceptar les renuncies presentades pels adjudicataris/es següents: Miguel Gimeno Ribes, Javier
Andreu Miralles, Neus Jornet Martínez, Enrique Javier Carrasco Correa i Juan Bautista Giménez
García.

2. Concedir noves ajudes a les persones integrants de la llista de reserva següents: Yelko Rodríguez
Carrasco, David Castelló Lurbe, Matías Miguel Pulópulos Tripiana, Alexandre Pérez Mestre i
Salvador Pardo Gordo.

Les persones adjudicatàries d’aquestes noves ajudes 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. 

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. 

Resolució de 27 d’abril de 2017 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual 
s’accepten renuncies i es concedeixen noves ajudes, de la convocatòria de l’any 2015 
d'Ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, en el marc del 
Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS. 

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

