CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32
46015 València
Tel.: 961 970 815
Fax: 961 970 025

Resolució de 13 de novembre de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
per la qual es consideren desistides les sol·licituds que s’assenyalen en l’Annex, presentades a
l’empara de la convocatòria de Projectes de beques del programa Santiago Grisolía.
Vistos els expedients referits a les Projectes de beques del programa Santiago Grisolía i de
conformitat amb els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.
Per Orde 64/2014, de 31 de juliol de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV
núm. 7332 / 05.08.2014), 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 estes, les
beques del programa Santiago Grisolía.
Segon.
En les sol·licituds que s’assenyalen en l’Annex, bé perquè no complien els requisits exigits en
l’annex IV de l’orde de convocatòria, bé perquè la documentació aportada era incompleta o amb
errors esmenables, es va requerir els interessats perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
esmenaren la falta o adjuntaren els documents necessaris, amb advertència que, si no ho feien
així, es consideraria que desistien de la sol·licitud.
Tercer.
Finalitzat el termini concedit, en les sol·licituds que s’assenyalen en l’Annex, no es va esmenar la
falta o no es va aportar la documentació requerida.
FONAMENTS DE DRET
Primer.
La base 5.2 de l’Annex I de l’Orde de convocatòria mencionada, assenyala que si la documentació
aportada és incompleta o presenta errors esmenables es requerirà, en el servidor d’informació de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es), o per qualsevol altre mitjà que
permeta tindre constància de la seua recepció per l’interessat, les entitats o persones sol·licitants
perquè, en el termini de 10 dies esmenen la falta o adjunten els documents preceptius, amb
advertència que, si no ho fan, es considerarà que desistixen de la seua sol·licitud, de conformitat
amb el que disposen els articles 71 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i amb els efectes previstos en
l’article 42.1 de l’esmentada llei, amb la resolució prèvia en què es declare esta circumstància amb
indicació dels fets produïts i les normes aplicables.
Segon.
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D’acord amb la Disposició Final Primera de l’Orde de convocatòria esmentada, es faculta el director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència perquè dicte les resolucions necessàries per a
l’aplicació, desplegament i interpretació de la present Orde, i es delega en ell la facultat per a
resoldre la concessió o denegació de les beques i ajudes a que es refereix esta convocatòria.
Tercer.
D'acord amb el Decret 19/2012, de 7 de desembre, del President de la Generalitat, pel que
determina les conselleries en que s'organitza l'administració de la Generalitat (DOCV núm. 7295,
de 13.06.2014), el Decret 88/2014, de 13 de juny, del Consell, pel que s'establix l'estructura
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOCV núm. 7396, de
16.06.2014) i el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel que s'aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7355, de
08.09.2014).
RESOLC
Primer.
Declarar a les persones que s’assenyalen en l’Annex, desistides en la seua sol·licitud de Projectes de
beques del programa Santiago Grisolía convocades per esmentada Orde 23/2012, per no haver
esmenat els defectes que s’hi indiquen.
Segon.
Publicar la present Resolució, per mitjà d’anunci en el servidor d’informació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (http://www.cece.gva.es/poci/val/15_BEFPI.htm), indicant als
interessats que contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del director general d’Universitat, Estudis
Superiors i Ciència, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de publicació d’esta resolució, o
bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seua publicació.
València, 13 de novembre de 2014
EL DIRECTOR GENERAL D’UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA

Felipe Palau Ramírez
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