
Honorable Senyora consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la 
Generalitat Valenciana, 

 

EXPOSE: 

Li escric en nom del col·lectiu de personal investigador en formació amb contracte depenent de 
projectes Prometeu de la Generalitat Valenciana. Com són coneixedores al seu equip, les ajudes 
de recerca Prometeu són per a grup de recerca d’excel·lència, els quals han confirmat l’alta 
qualitat dels resultats de la seua trajectòria investigadora. 

La Generalitat Valenciana va comunicar recentment, el 18 d’abril de 2021, la seua voluntat de 
prorrogar els contractes predoctorals que havien quedat fora del RD 11/2020 de 31 de març. No 
entenem ni acceptem la discriminació efectuada sobre el col·lectiu contractat arran de 
contractes Prometeu.  

Per a donar una perspectiva correcta al gran agreujament comparatiu que sofreixen aquestes 
persones, cal esmentar que el començament dels mateixos ja és problemàtic. Aquests projectes 
d’investigació tenen una durada de 4 anys, però els contractes es gestionen d’una manera tan 
lenta i ineficaç que no es poder signar fins un any més tard en el millor dels casos, la qual cosa 
redueix de quatre a tres anys la durada dels mateixos, sense cap possibilitat de recuperar eixos 
diners per allargar els contractes o per a emprar en la recerca del projecte.  

Aquesta manera de gestionar el pressupost per la banda de la Generalitat Valenciana d’un 
projecte és terriblement diferent a la gestió des del Govern estatal, on les ajudes predoctorals 
associades a projectes, com per exemple les de Formació de personal investigador (FPI), no 
acaben el contracte al finalitzar el projecte sinó més tard, quan es completen els 4 anys, podent 
transformar l’últim any en contracte postdoctoral. Com es pot comprovar les ajudes 
predoctorals per a grups d’excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital tenen un gran marge de millora pel que fa a la gestió del pressupost.  

SOL·LICITE: 

Per aquests motius, exigim l’ampliació dels contractes predoctorals associats a projectes 
Prometeu de la mateixa manera que s’han ampliat els de personal investigador de caràcter 
predoctoral (ACIF) 2018, 2019 i 2020; programa Santiago Grisolía (GRISOLIA) 2018 i 2019; 
personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD) 2018 i 2019, i de personal de suport 
vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTIP) 2019 i 2020; formació de doctors i 
doctores en empreses valencianes (FEDEGENT) 2018 i 2019 i joves doctors i doctores per al 
desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes 
(CPTTGENT) 2019. 
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