RESOLUCIÓ del Director de l'Institut
Valencià d'Investigacions Agràries per la
qual s'aprova la convocatòria 1/2018
relativa al procés selectiu per a la provisió
de 4 llocs temporals de Tècnic/a Superior
de laboratori per a la investigació en
biologia molecular aplicada a la protecció
vegetal
vinculats
a
projectes
d'investigació.

RESOLUCIÓN del Director del Institut
Valencià d’Investigacions Agràries por la
que se aprueba la convocatoria 1/2018
relativa al proceso selectivo para la
provisión de 4 puestos temporales de
Técnico/a Superior de laboratorio para la
investigación en biología molecular
aplicada a la protección vegetal
vinculados a proyectos de investigación.

Atés que l’Institut Valencià d’Investigacions
Agràries, en tant organisme d'investigació
científica en matèria agroalimentària de la
Generalitat, desenvolupa la seua activitat a
través de projectes específics d'investigació.

Atendido
que
l’Institut
Valencià
d’Investigacions
Agràries,
en
tanto
organismo de investigación científica en
materia agroalimentaria de la Generalitat,
desarrolla su actividad a través de proyectos
específicos de investigación.

Atés que el desenvolupament i execució
d'estos projectes d'investigació requereix
d'una dedicació temporal de recursos humans
per a recolzar l'activitat investigadora.

Atendido que el desarrollo y ejecución de
dicho proyectos de investigación requiere de
una dedicación temporal de recursos
humanos para apoyar la actividad
investigadora.

Vist que el compliment de la normativa en
matèria de funció pública, a la qual està
subjecta aquest Institut, justifica l'opció
d'acudir a la figura del funcionari interí
subjecte a programa contemplada en els
articles 10 c) del Reial decret legislatiu
5/2015 pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic
(BOE 31.10.2015) i 16.2 c) de la Llei 10/2010
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana (DOCV 14.07.2010) per entendre
que és la que millor satisfà les necessitats
temporals de personal i, al mateix temps,
garanteix un adequat ús de la figura del
funcionari interí.

Visto que el cumplimiento de la normativa
en materia de función pública, a la que está
sujeta este Instituto, justifica la opción de
acudir a la figura del funcionario interino
sujeto a programa contemplada en los
artículos 10 c) del Real Decreto Legislativo
5/2015 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (BOE 31.10.2015) y 16.2
c) de la Ley 10/2010 de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana
(DOCV 14.07.2010) por entender que es la
que mejor satisface las necesidades
temporales de personal y, al mismo tiempo,
garantiza un adecuado uso de la figura del
funcionario interino.

Vist que aquest Institut ha tramitat davant la
Direcció General de Funció Pública la creació
de llocs de naturalesa temporal associats als
projectes d'investigació amb càrrec a crèdits

Visto que este Instituto ha tramitado ante la
Dirección General de Función Pública la
creación de puestos de naturaleza temporal
asociados a los proyectos de investigación
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d'inversions, mitjançant sol·licitud formulada con cargo a créditos de inversiones,
el passat 5 de febrer del corrent.
mediante solicitud formulada el pasado 5 de
febrero del corriente.
Vist que la creació i corresponent provisió
van ser informades favorablement per la
Direcció General de Pressupostos en data 13
d'abril de 2018.

Visto que la creación y correspondiente
provisión fueron informadas favorablemente
por la Dirección General de Presupuestos en
fecha 13 de abril de 2018.

Vist que els citats llocs de treball van ser
definitivament creats mitjançant resolucions
de la Directora de General de Funció Pública
de 24 d'abril de 2018.

Visto que los citados puestos de trabajo
fueron definitivamente creados mediante
resoluciones de la Directora de General de
Función Pública de 24 de abril de 2018.

Vist que el sistema selectiu que desenvolupa
la present convocatòria és el contemplat en
l'article 8 de l'Ordre de 17 de gener de 2006,
de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, sobre regulació
de borses d'ocupació temporal (DOCV
25.01.2006), que permet processos abreujats
de selecció quan, entre altres circumstàncies,
l'exercici d'algun lloc requerisca una idoneïtat
adequada en raó de l'especialitat de les seues
funcions.

Visto que el sistema selectivo que desarrolla
la presente convocatoria es el contemplado
en el artículo 8 de la Orden de 17 de enero
de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior
i
Administracions
Públiques,
sobre
regulación de bolsas de empleo temporal
(DOCV 25.01.2006), que permite procesos
abreviados de selección cuando, entre otras
circunstancias, el desempeño de algún
puesto requiera una idoneidad adecuada en
razón de la especialidad de sus funciones.

Vist que la proposta de bases reguladores
d'este procediment selectiu es va elevar a la
Comissió de Borses en sessió celebrada el 3
de maig i que mitjançant resolució de la
Directora General de Funció Pública de data 8
de maig de 2018 ha sigut autoritzada la
present convocatòria, encomanant-se el seu
desenvolupament a aquest Institut.

Visto que la propuesta de bases reguladoras
de este procedimiento selectivo se elevó a la
Comisión de Bolsas en sesión celebrada el 3
de mayo y que mediante resolución de la
Directora General de Función Pública de
fecha 8 de mayo de 2018 ha sido autorizada
la presente convocatoria, encomendándose
su desarrollo a este Instituto.

Per tot l'anterior, i sobre la base de les
competències que m'atorga l'article 10.2 del
Decret 233/1991 (DOCV 10.1.1922) pel qual
s'aprova el reglament de l'Institut Valencià
d'Investigacions Agràries, així com la
resolució de la Directora General de Funció
Pública esmentada anteriorment,

Por todo lo anterior, y en base a las
competencias que me otorga el artículo 10.2
del Decreto 233/1991 (DOCV 10.1.1922) por
el que se aprueba el reglamento del Institut
Valencià d’Investigacions Agràries, así como
la resolución de la Directora General de
Función Pública citada anteriormente,

RESOLC

RESUELVO
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Primer. Convocar procés selectiu abreujat
per a la provisió de 4 llocs temporals de
Tècnic/a Superior de laboratori per a la
investigació en biologia molecular aplicada a
la protecció vegetal vinculats a projectes
d'investigació
de
l'Institut
Valencià
d'Investigacions Agràries.

Primero. Convocar proceso selectivo
abreviado para la provisión de 4 puestos
temporales de Técnico/a Superior de
laboratorio para la investigación en biología
molecular aplicada a la protección vegetal
vinculados a proyectos de investigación del
Institut Valencià d’Investigacions Agràries.

Segon. Publicar la present resolució de
convocatòria i les bases que regeixen el
procediment juntament amb els seus annexos
i formularis en la pàgina web de l'IVIA, tauler
d'anuncis de l'IVIA i seu central i direccions
territorials de la Conselleria d'Agricultura,
Medi
Ambient,
Canvi
Climàtic
i
Desenvolupament Rural.

Segundo. Publicar la presente resolución de
convocatoria y las bases que rigen el
procedimiento junto con sus anexos y
formularios en la página web del IVIA, tablón
de anuncios del IVIA y sede central y
direcciones territoriales de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.

Contra esta resolució podrà interposar-se
recurs d'alçada davant la Consellera
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural en el termini d'un
mes comptat a partir de l'endemà al de la
publicació de la present resolució de
conformitat amb els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Tot això sense perjudici que els
interessats puguen exercitar qualsevol altre
que estimen oportú.

Contra esta resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consellera
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución de
conformidad con los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. Todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

El Director de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries

Firmado por Enrique Moltó García el
11/05/2018 12:16:37
Cargo: Director IVIA

Enrique Moltó García
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