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Resolució de 12 de gener de 2015, del director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència, per la qual s’accepta el desistiment presentat
pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat d’Alacant i per la Sra.
Paloma Taltavull de la Paz, investigadora responsable de la sol·licitud de
l’ajuda per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions
científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter
internacional, amb acrònim AORG/2015/086.
Vist l’expedient de l’ajuda per a l’organització i difusió de congressos, jornades i
reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter
internacional, convocades per mitjà de l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, 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, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport (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 les quals les ajudes per a l’organització
i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques,
humanístiques o artístiques de caràcter internacional (annex XV).
Segon. Amb data 1 de desembre de 2014, la Sra. Paloma Taltavull de la Paz
presenta escrit de desistiment de la sol·licitud de l’ajuda.
FONAMENTS DE DRET
Primer. De conformitat amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, l’Administració acceptarà per complet el
desistiment o la renúncia presentada pels interessats i declararà conclús el
procediment.
Segon. Per a dictar la present resolució és competent este òrgan administratiu, en
virtut de les funcions establides en la disposició final primera de l’Orde 64/2014, de
31 juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (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 el 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).
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RESOLC
Primer. Acceptar el desistiment de la Sra. Paloma Taltavull de la Paz de l’ajuda
sol·licitada per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions
científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional,
amb acrònim AORG/2015/086.
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).
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, contra la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, es podrà ser 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 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 de l’endemà de la publicació de la present resolució.
València, 12 de gener de 2015
El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
p.d. disposició final primera
Orde 64/2014, de 31 de juliol

Felipe Palau Ramírez
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