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Resolució de 3 de febrer de 2015 de la Vicerectora d’Investigació i Política Científica, per la qual es 

concedeix una nova ajuda per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el 

marc del Subprograma “Atracció de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica. 

Per resolució de 19 de gener de 2015 de la Vicerectora d’Investigació i Política Científica es van 

concedir  20 ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del 

Subprograma “Atracció de Talent” i es va establir un llistat de sol·licituds admeses per ordre 

decreixent de  la seua puntuació final. En aquest llistat figurava N’ ANDREA NAVARRO NOGUERA en 

el lloc 25 del llistat. 

El dia 2 de febrer de 2015 N’ ANDREA NAVARRO NOGUERA va presentar una reclamació perquè 

considerava que s’havien puntuat correctament les seues publicacions científiques de conformitat 

amb el barem de la convocatòria, fet que ja havia comunicat en el termini de reclamacions 

corresponent. 

Fetes les comprovacions oportunes es constata que, efectivament hi ha una errada en la seua 

puntuació, i que cal afegir 0.50 punts per dos publicacions  no valorades; amb aquesta puntuació 

obté 17.43 punts totals i es situa en el lloc 14 del llistat, per la qual cosa resulta adjudicatària de 

l’ajuda. 

 

En conseqüència, aquest Rectorat 

RESOL adjudicar a N’ ANDREA NAVARRO NOGUERA una nova ajuda per a la formació de personal 

investigador de caràcter predoctoral, en el marc del Subprograma “Atracció de Talent”. 

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 Contenciosa 

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. 

 

                                     Pilar Campins Falcó 
  Vicerectora d’Investigació i Política Científica 

 

 


