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Resolució de 23 de febrer de 2016, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es
desestima la sol·licitud del senyor Giovani Benedetto Ponti, de projectes per a les ajudes del Programa Santiago
Grisolía.
L’Ordre de 6/2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents
tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic i la innovació a
la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7615, de 15.09.2015), regula, en l’annex IV, les ajudes del Programa
Santiago Grisolía, i en la base 4.3 d’aquest mateix annex s’estableix que no “podran proposar projectes a què
vincular la contractació del personal objecte d’aquestes ajudes, el personal investigador doctor els projectes dels
quals hagen sigut seleccionats en alguna de les dos convocatòries precedents del Programa Santiago Grisolía”.
Per mitjà de la Resolució de 29 de gener de 2013 i la Resolució de 25 d’abril de 2014, del director general
d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, es van aprovar al senyor Giovani Benedetto Ponti els projectes presentats
per a les beques del Programa Santiago Grisolía.
Vist que la sol·licitud presentada pel senyor Giovani Benedetto Ponti (Exp. Grisolia/2016/087) no compleix les
condicions establides en l’esmentada base de convocatòria, en virtut del que disposa l’ordre esmentada i d’acord
amb el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7620, de 22.09.2015), i amb la disposició final primera de
l’ordre de convocatòria, resolc:
Primer
Desestimar al senyor Giovani Benedetto Ponti (Exp. Grisolia/2016/087) la sol·licitud presentada de projectes per a
les ajudes del Programa Santiago Grisolía pel fet que li van ser aprovats, en les dos convocatòries anteriors,
projectes del Programa Santiago Grisolía.
Segon
Aquesta resolució, dictada per delegació del conseller d’Educació, Investigació Cultura i Esport, es notificarà als
beneficiaris, d’acord amb el que preveuen els articles 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per mitjà de la publicació
en la pàgina web <http:www.ceice.gva.es>.
D’acord amb el que estableixen 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, contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós
administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació :
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.
València, 23 de febrer de 2016
La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència
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