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RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2012 del director general d’Universitat, Estudis
Superiors i Ciència, per la qual es concedixen i desestimen les ajudes per a grups
d’investigació de qualitat contrastada, entre estes les ajudes complementàries per a
projectes d’I+D.

Per Orde 36/2011, de 23 de maig, de la Conselleria d’Educació (DOCV núm. 6532,
de 31 de maig de 2011), es van convocar diferents tipus de beques i d’ajudes per al
foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat
Valenciana, entre estes les ajudes complementàries per a projectes d’I+D, annex
XI B.
Per Resolució de 30 de gener de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació (DOCV núm. 6714 de 15 de febrer de 2012), es dóna publicitat a l’import
global màxim destinat a les beques i ajudes previstes en l’Orde 36/2011, de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per al foment de la investigació
científica i del desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana.
Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, la comissió avaluadora constituïda a
este efecte ha elevat la seua proposta de resolució, de conformitat amb la base 8
de l’annex I, normes generals de procediment, de l’Orde 36/2011, de 23 de maig,
citada.
Per a dictar la present resolució es competent este òrgan administratiu, en virtut de
les funcions establides en la disposició final primera de l’Orde 36/2011, de 23 de
maig (DOCV núm. 6532, de 31.5.2011), per la qual es convoquen diferents tipus
de beques i d’ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament
tecnològic a la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que s’ha establit en el
Decret 98/2011, de 26 d’agost, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació
(DOCV núm. 6597, de 30 d’agost de 2011), i fent ús de la delegació conferida, dicte
la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Concedir les ajudes per a grups d’investigació de qualitat contrastada, entre
estes les ajudes complementàries per a projectes d’I+D corresponents a la
convocatòria establida en l’annex XI B de l’Orde 36/2011, de 23 de maig , de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6532, de 31.5.2011), als
beneficiaris que s’indiquen en l’annex I de la present resolució, i en les quanties
indicades en este, per un import total de 1.332.802,00 euros a càrrec dels crèdits
de la línia de subvenció T4015, capítol VII, de l’aplicació pressupostària
09.03.02.542.50 del pressupost de la Generalitat per a 2012.
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Segon. Desestimar les ajudes per a grups d’investigació de qualitat contrastada,
entre estes les ajudes complementàries per a projectes d’I+D, corresponents a la
convocatòria establida en l’annex XI B de l’Orde 36/2011 de 23 de maig , de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6532, de 31 de maig de
2011), que s’indiquen en l’annex II, de la present resolució,
Tercer. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions i normes de justificació
previstes en els annexos I i XI B de l’Orde 36/2011 de 23 de maig, de la Conselleria
d’Educació (DOCV núm. 6532, de 31 de maig de 2011), per la qual es van convocar
diferents tipus de beques i d’ajudes per al foment de la investigació científica i el
desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana.
El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes
serà el 20 de febrer de 2013 per a les entitats amb pagament anticipat i el 30 de
novembre de 2012 per a la resta.
Quart. Publicar la present resolució, per mitjà d’anunci en el servidor d’informació
de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (http://www.edu.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 recórrer potestativament en reposició o
bé es podrà plantejar directament 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, 2 d’abril de 2012
El director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Jose Miguel Saval Pérez
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