Num. 8432 / 27.11.2018

45529

Institut Cartogràfic Valencià
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RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del director de
l’Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es concedeixen
quatre ajudes econòmiques per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en l’Institut Cartogràfic Valencià, en el marc d’uns convenis de col·laboració educativa.
[2018/10947]

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, del director
del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se conceden
cuatro ayudas económicas para la realización de prácticas académicas externas en el Institut Cartogràfic Valencià, en el marco de unos convenios de colaboración educativa. [2018/10947]

Mitjançant l’Ordre 7/2016, de 8 de juny, de la Conselleria d’Habi·
tatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’aproven les bases
reguladores de la concessió d’ajudes per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes, en l’Institut Cartogràfic Valencià, en el marc
d’uns convenis de col·laboració educativa.
La Resolució de 19 de setembre de 2018, del director de l’Institut
Cartogràfic Valencià, convoca quatre ajudes econòmiques per a la rea·
lització de pràctiques acadèmiques externes en l’Institut Cartogràfic
Valencià, en el marc d’uns convenis de col·laboració educativa, publi·
cada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8392, de
27 de setembre de 2018.
Una vegada finalitzat el procés selectiu, vista la proposta elevada
per la comissió avaluadora, i de conformitat amb el que estableix l’apar·
tat nové de la resolució de convocatòria, resolc:

Mediante la Orden 7/2016, de 8 de junio, de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de
prácticas académicas externas, en el Institut Cartogràfic Valencià, en el
marco de unos convenios de colaboración educativa.
La Resolución de 19 de septiembre de 2018, del director del Institut
Cartogràfic Valencià, convoca cuatro ayudas económicas para la reali·
zación de prácticas académicas externas en el Institut Cartogràfic Valen·
cià, en el marco de unos convenios de colaboración educativa, publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8392, de 27 de
septiembre de 2018.
Una vez finalizado el proceso selectivo, vista la propuesta elevada
por la comisión evaluadora, y de conformidad con lo que establece el
apartado noveno de la resolución de convocatoria, resuelvo:

Primer. Objecte i duració de les ajudes
Concedir les ajudes per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes a les persones estudiants relacionades a continuació, amb data
d’efectes 1 de desembre de 2018.
– Joan Fillol Castelló, amb NIF [...]582C, en la modalitat de Geo·
dèsia, Universitat Politècnica de València.
– Ana Ramírez Díez, amb NIF[...]001C, en la modalitat de Carto·
grafia, Universitat Politècnica de València.
– Xavier Manel Andrés Faus, amb NIF[...]877G, en la modalitat
d’Informació i Documentació, Universitat de València.
– Cristina Navarro Cortés, amb NIF[...]617V, en la modalitat d’In·
formació i Documentació, Universitat de València.
La duració de les pràctiques serà l’establida en el conveni de col·
laboració educativa. L’ajuda podrà prorrogar-se sense necessitat d’una
nova convocatòria, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els
pressupostos de la Generalitat per als exercicis a què afecte la pròrroga.

Primero. Objeto y duración de las ayudas
Conceder las ayudas para la realización de prácticas académicas
externas a las personas estudiantes relacionadas a continuación, con
fecha de efectos 1 de diciembre de 2018.
– Joan Fillol Castelló, con NIF [...]582C, en la modalidad de Geo·
desia, Universitat Politècnica de València.
– Ana Ramírez Díez, con NIF [...]001C, en la modalidad de Carto·
grafía, Universitat Politècnica de València.
– Xavier Manel Andrés Faus, con NIF [...]877G, en la modalidad de
Información y Documentación, Universitat de València.
– Cristina Navarro Cortés, con NIF [...]617V, en la modalidad de
Información y Documentación, Universitat de València.
La duración de las prácticas será la establecida en el convenio de
colaboración educativa. La ayuda podrá prorrogarse sin necesidad de
una nueva convocatoria, siempre que haya crédito adecuado y suficiente
en los presupuestos de la Generalitat para los ejercicios en los que afecte
la prórroga.

Segon. Persones aspirants excloses del procediment
Excloure del procés selectiu les persones indicades a continuació,
pels motius detallats:

Segundo. Personas aspirantes excluidas del procedimiento
Excluir del proceso selectivo a las personas relacionadas a continua·
ción, por los motivos detallados:

Cognoms i nom

NIF

Universitat

Motiu

Pérez Augusto, Rocío

...939Q

UPV

No presentar-se a
l’entrevista

Reig Sanz, Guillem

...557Z

UPV

Tórtola Lahiguera, Julián

...622M

UPV

NIF

Universidad

Motivo

Pérez Augusto, Rocío

...939Q

UPV

No presentarse a la
entrevista

No presentar-se a
l’entrevista

Reig Sanz, Guillem

...557Z

UPV

No presentarse a la
entrevista

No presentar-se a
l’entrevista

Tórtola Lahiguera, Julián

...622M

UPV

No presentarse a la
entrevista

Tercer. Borses de reserva
Constituir borses de reserva, prioritzades per ordre de puntuació,
per a cobrir els supòsits prevists en l’article 16 de l’Ordre 7/2016, de
8 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori:
Borsa de reserva de Geodèsia
Cognoms i nom

Apellidos y nombre

Tercero. Bolsas de reserva
Constituir bolsas de reserva, priorizadas por orden de puntuación,
para cubrir los supuestos previstos en el artículo 16 de la Orden 7/2016,
de 8 de junio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebra·
ción del Territorio:
Bolsa de reserva de Geodesia

NIF

Apellidos y nombre

NIF

Merino González, Laura

...918S

Merino González, Laura

...918S

López Pérez, José

...610N

López Pérez, José

...610N
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Borsa de reserva de Cartografia
Cognoms i nom

Bolsa de reserva de Cartografía
NIF

Apellidos y nombre

NIF

López Pérez, José

...610N

López Pérez, José

...610N

Merino González, Laura

...918S

Merino González, Laura

...918S

Quart. Quantia de les beques
La dotació econòmica de l’ajuda d’estudis és de sis-cents seixanta
euros (660 €) mensuals bruts. La dedicació setmanal serà de 30 hores.

Cuarto. Cuantía de las becas
La dotación económica de la ayuda de estudios es de seiscientos
sesenta euros (660 €) mensuales brutos. La dedicación semanal será
de 30 horas.

Cinqué. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de presentar la
següent documentació:
– Imprés de domiciliació bancària, emplenat correctament i sig·
nat pel beneficiari, en el qual constarà el número de compte en què es
rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal
institucional de l’Institut Cartogràfic Valencià.
– Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’assig·
nació de número de Seguretat Social o de número d’afiliació.

Quinto. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias de las ayudas tendrán que presentar la
siguiente documentación:
– Impreso de domiciliación bancaria, cumplimentado correctamente
y firmado por el beneficiario, en el que constará el número de cuenta
donde se recibirán las transferencias mensuales, y que se encuentra dis·
ponible en el portal institucional del Institut Cartogràfic Valencià.
– Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de asig·
nación de número de Seguridad Social o de número de afiliación.

Sisé. Finançament
Les ajudes d’estudis adjudicades es finançaran a càrrec del progra·
ma pressupostari de l’Institut Cartogràfic Valencià, capítol IV, codi de
línia S0000917, dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018.
La quantia màxima global destinada a aquestes ajudes ascendeix a
27.983,20 euros, amb la següent distribució per anualitats:
– Exercici 2018: 2.798,32 euros.
– Exercici 2019: 25.184,88 euros.
De conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, es
finançarà amb càrrec a l’aplicació anterior, la quota de l’empresa de la
Seguretat Social de les persones beneficiàries.
Aquesta despesa està supeditada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l’Institut Cartogràfic Valencià, de l’exercici
2019.

Sexto. Financiación
Las ayudas de estudios adjudicadas se financiarán a cargo del pro·
grama presupuestario del Institut Cartogràfic Valencià, capítulo IV,
código de línea S0000917, de los presupuestos de la Generalitat para el
año 2018. La cuantía máxima global destinada a estas ayudas asciende
a 27.983,20 euros, con la siguiente distribución por anualidades:
– Ejercicio 2018: 2.798,32 euros.
– Ejercicio 2019: 25.184,88 euros.
De conformidad con el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
se financiará con cargo a la aplicación anterior, la cuota de la empresa
de la Seguridad Social de las personas beneficiarias.
Este gasto está supeditado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del Institut Cartogràfic Valencià, del ejer·
cicio 2019.

Seté. Notificació a les persones interessades
Aquesta resolució produirà efectes de notificació a les persones
interessades, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria
de procediment administratiu comú, l’endemà de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Séptimo. Notificación a las personas interesadas
Esta resolución producirá efectos de notificación a las personas inte·
resadas, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente en materia
de procedimiento administrativo común, al día siguiente de su publica·
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Huité. Recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs contenciós administratiu d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, dins del termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, davant dels jutjats
contenciosos administratius de València, si bé podrà interposar-se potes·
tativament un recurs de reposició davant de la direcció de l’Institut Car·
togràfic Valencià en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, sense perjuí que
puga interposar-se’n qualsevol altre que s’estime procedent.

Octavo. Recursos
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer un recurso contencioso administrativo de acuerdo con lo
que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula·
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, ante los
juzgados de lo contencioso-administrativo de València, si bien podrá
interponerse potestativamente un recurso de reposición ante la dirección
del Institut Cartogràfic Valencià en el plazo de un mes, de acuerdo con
lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu·
bre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se
estime procedente.

València, 22 de novembre de 2018.– El director de l’Institut Carto·
gràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

València, 22 de noviembre de 2018.– El director del Institut Carto·
gràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

