Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32
46015 València
Fax: 961 970 025

Resolució de 19 de gener de 2015, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i
Ciència, per la qual es tenen per desistides les sol·licituds que es relacionen en l’annex,
presentades a l’empara de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal de
suport en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Programa Gerónimo
Forteza.
Vistos els expedients referits a les ajudes per a a contractació de personal de suport en centres
d'investigació de la Comunitat Valenciana, Programa Gerónimo Forteza, convocades per mitjà
de l’Orde 64/2014 de 31 de juliol, (DOCV núm. 7332, de 5 d’agost de 2014) de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, i de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer. Per Orde 64/2014 de 31 de juliol, (DOCV núm. 7332, de 5 d’agost de 2014) es van
convocar diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el
desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, entre altres les ajudes per a la
contractació de personal de suport en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
Programa Gerónimo Forteza.
Segon. En les sol·licituds que es relacionen en l’annex, bé per no reunir els requisits exigits en
la convocatòria, regulada en l’annex IX de l’Orde 64/2014 de 31 de juliol esmentada, bé perquè
la documentació aportada era incompleta o amb errors esmenables, es va requerir als
interessats perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenaren la falta o acompanyaren
els documents necessaris, amb l'advertència que, si no ho feien així, consideraríem que vostés
havien desistit de la sol·licitud.
Tercer. Finalitzat el termini concedit, les sol·licituds que es relacionen en l’annex, no han
esmenat la falta o no han aportat la documentació requerida.
FONAMENTS DE DRET
Primer. La base 5.2 de l’annex I de la mencionada Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, assenyala que, si la documentació aportada és
incompleta o presenta errors esmenables, es requerirà, en el servidor d’informació de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació ( http://www.cece.gva.es) o per qualsevol mitjà
que permeta tindre constància de la seua recepció per l’interessat, a les entitats o persones
sol·licitants, que, en el termini de 10 dies esmenen la falta o acompanyen els documents
preceptius, amb l'advertència que, si no es fa, es considerarà que ha desistit de la seua
sol·licitud, de conformitat amb allò que disposa l’article 71 de la LRJPAC i amb els efectes
previstos en l’article 42.1 de l’esmentada llei. Addicionalment, també podrà comunicar-se esta
incidència per correu electrònic.
Segon. Per a dictar la present resolució és competent este òrgan administratiu, en virtut de les
funcions establides en la disposició final primera de la Orden 64/2014 de 31 de juliol, (DOCV
núm. 7332, de 5 d’agost de 2014), per la qual es van convocar diferents tipus de beques i
ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb el que establix pel Decret 140/2014, de 5 de setembre, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport (DOCV núm. 7355 de 8 de setembre de 2014).

1

Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32
46015 València
Fax: 961 970 025

RESOLC
Primer. Declarar les persones que es relacionen en l’annex han desistit de la seua sol·licitud
d'ajudes per a la contractació de personal de suport en centres d'investigació de la Comunitat
Valenciana, Programa Gerónimo Forteza, convocades per mitjà de l'Orde 64/2014 de 31 de
juliol (DOCV núm. 7332, de 5 d’agost de 2014), per no haver esmenat els defectes que s’hi
indiquen.
Segon. Publicar la present resolució, per mitjà d’un anunci en el servidor d’informació de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (htpp://www.cece.gva.es).
Tercer. De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, esta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser
recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs
contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de l’òrgan que va dictar l’acte en el
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
de la publicació de la present resolució.
València, 19 de gener de 2015
El director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Felipe Palau Ramírez
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ANNEX
Expedient

Cognoms, Nom

Entitat

Motius

FPA/2015/068

ALBELDA MARCO, MARTA

UV

1

FPA/2015/064

CORONADO MIRALLES, EUGENIO

UV

1

FPA/2015/069

D'OCON NAVAZA , PILAR

UV

1

FPA/2015/073

DOMINGO CODOÑER, VICENTE

UV

1

FPA/2015/053

FELIU MARTÍNEZ, JUAN M.

UA

1

FPA/2015/119

MARINA MORENO, ALBERTO

CSIC

1-2

FPA/2015/115

MARTINEZ OTERO, LUIS M.

CSIC

1

FPA/2015/017

MICOL MOLINA, JOSÉ LUIS

UHM

1

FPA/2015/056

NÁJERA DOMINGO, CARMEN

UA

1

FPA/2015/027

PINAZO DURAN, MARIA DOLORES

FISABIO

1

FPA/2015/057

PUJOL LÓPEZ, MAR

UA

1

FPA/2015/105

SANZ HERRANZ, M. YOLANDA

CSIC

1

FPA/2015/059

SEGURA BELTRAN, FRANCISCA

UV

1

FPA/2015/110

SERRA ALFARO, JOSÉ MANUEL

CSIC

1

Tipus d'esmena:
1. Annex XI. Base A2. Sol.licitants i beneficiaris. 3. Estes persones hauran de ser investigadors principals d'un projecte d'investigació
vigent finançat per plans nacionals d'I+D o per programes marc de la Unió Europea que es troben en l'últim any d'execució i la data de
finalització dels quals siga posterior al 30 de juny de 2015.
2. Annex I. Base 2 Les sol.licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans telemàtics facilitats pels
servidors d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
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