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CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2013 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 data 25 d’octubre de 2013 es va publicar al lloc web de la Universitat de València la Resolució 
de 17 d’octubre de 2013 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen 
diferents tipus de beques i ajudes a la investigació, i havent-se detectat errors materials en la 
mateixa es procedeix a la seua correcció en el termes següents: 

Primer 

En l’Annex 3, “Ajudes per al desenvolupament de línies d’investigació estratègiques mitjançant la 
figura d’investigador distingit, en el marc del Programa “Atracció de Talent” del Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica”, en la base 3.5 “Permisos i Llicències”, on diu 

“Els permisos inferiors o iguals a 30 dies requeriran la conformitat per escrit del Director/a del 
departament/institut d’adscripció, amb especificació de la destinació, l’objecte i la duració de 
l'estada. El beneficiari haurà de presentar còpia d'aquesta conformitat davant el Vicerectorat 
d'Investigació i Política Científica, per al seu coneixement”; 

Ha de dir: 

“El personal investigador distingit tindrà dret als mateixos permisos, llicències i vacances que per al 
personal docent contractat laboral contempla el “Reglament de permisos, llicències, vacances i 
situacions administratives  del personal docent i investigador de la Universitat de València” (ACGUV 
21/2003, de 4 de març)”. 

Segon 

En l’Annex 3, “Ajudes per al desenvolupament de línies d’investigació estratègiques mitjançant la 
figura d’investigador distingit, en el marc del Programa “Atracció de Talent” del Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica”, en el base 5.3 del “Procediment d’adjudicació”, on diu 

“La valoració de les sol·licituds admeses se realitzarà, de conformitat amb el “Barem per a la 
contractació de Personal Investigador Doctor” establert al Reglament del Personal Investigador de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a Annex 3.2.”; 

Ha de dir: 
“Les sol·licituds admeses es valoraran per una Comissió Avaluadora de conformitat amb allò 
establert a l’article 16.3 de l’Estatut del Personal Investigador de la Universitat de València, aprovat 
pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2012. 

De conformitat amb l’esmentat article 16.3, el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica 
publicarà la composició de la Comissió Avaluadora i el barem d’avaluació previ acord de la Mesa 
Negociadora de la Universitat de València”. 
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Tercer 

S’ajorna el termini de presentació de sol·licituds a la Convocatòria d’ Ajudes per al desenvolupament 
de línies d’investigació estratègiques mitjançant la figura d’investigador distingit, en el marc del 
Programa “Atracció de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, fins al dia 30 de 
novembre de 2013. 

 

València, 11 de novembre de 2013 

     EL VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 

      

     Signat: Pedro Carrasco Sorlí 
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