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AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL, 

EN EL MARC DEL SUBPROGRAMA "ATRACCIÓ DE TALENT" DE VLC-CAMPUS 

Resolució de 14 de setembre de 2016 del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, 
per la qual es publica la baremació definitiva i la relació prioritzada de les sol·licituds 
preseleccionades de la convocatòria d'Ajudes per a la formació de personal investigador del 
caràcter predoctoral, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-CAMPUS, 
publicada per Resolució de 20 de novembre de 2015 d'aquest Vicerectorat. 

Per Resolució de 20 de novembre de 2015 es van convocar ajudes per a la formació de  personal 
investigador del caràcter predoctoral, en el marc del Subprograma "Atracció de Talent" de VLC-
CAMPUS. 

Per Resolució de 12 de febrer de 2016 es va publicar la relació provisional de sol·licituds admeses, 
pendents de subsanament i excloses, de conformitat amb el punt 7.1 de la convocatòria. 

Per Resolució de 23 de febrer de 2016 es va publicar la relació definitiva de sol·licituds admeses i 
excloses, de conformitat amb el punt 7.2 de la convocatòria. 

Per Resolució d’1 de març de 2016 es va publicar la relació provisional de sol·licituds preseleccionades i 
no preseleccionades, de conformitat amb el punt 7.3 de la convocatòria. 

Per Resolució de 22 de març de 2016 es va publicar la relació definitiva de sol·licituds preseleccionades 
i no preseleccionades, de conformitat amb el punt 7.3 de la convocatòria, amb indicació de que, dins 
del termini de 10 dies des de la data de publicació, els sol·licitants preseleccionats presentaren la 
documentació esmentada en el punt 8 de la convocatòria. 

Per Resolució de 5 de maig de 2016 es va publicar la baremació provisional de les sol·licituds 
preseleccionades de conformitat amb el punt 8.3 de la convocatòria. 

Per Resolució de 14 de juny de 2016 es va publicar, de conformitat amb el punt 8.3 de la convocatòria, 
la baremació definitiva de les sol·licituds preseleccionades i el llistat prioritzat de les sol·licituds 
preseleccionades, pel que s’adjudicaven 20 ajudes predoctorals. 

Per Resolució de 14 de juliol es va publicar, de conformitat amb el punt 8.6 de la convocatòria, una 
nova llista prioritzada per procedir la substitucions produïdes per les  5 renuncies i 1 desistiment 
presentats en juny. 

Des de la data de la resolució de concessió per substitució, s’ha produït una renuncia. 

De conformitat amb el “Procediment de priorització” establert en el Barem, aquest 
Vicerectorat HA RESOLT publicar un nou llistat prioritzat de les sol·licituds 
preseleccionades que han quedat en reserva, per a la concessió de les substitucions de les 
renuncies presentades, una vegada recalculada la puntuació dels candidats. L’ayuda 
concedida s'adjudicarà al primer sol·licitant per ordre de puntuació establert a l’ANNEX 1. 
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El beneficiari rebrà en uns dies, per correu electrònic, la comunicació de la concessió de l'ajuda i les 
instruccions per a la seua formalització. La data límit per a l'acceptació de l'ajuda serà el dia 22 de 
setembre de 2016. 

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. 

 

València, a 14 de setembre de 2016 

La Vicerectora d’Investigació i Política Científica 

 

 

Pilar Campins Falcó 


