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Resolució de 22 d’abril de 2013 del director general d'Universitat, Estudis
Superiors i Ciència, per la qual es concedixen ajudes per a estades de
personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana

Per Orde 23/2012, de 25 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació (DOCV núm. 6.791, de 7 de juny de 2013), es van convocar diferents
tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el
desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana, entre les quals les ajudes
per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana,
annex XIV.
Per la Resolució d'11 de gener de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, es dóna publicitat a l'import global màxim destinat a les beques i ajudes
previstes en l'Orde 23/2012, de 25 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació
i Ocupació, per a l'exercici 2013.
De conformitat amb el que disposa l'annex XIV de l'Orde 23/2012, de 25 de maig,
es podran presentar sollicituds en el termini comprés entre l'1 de gener i el 15 de
setembre de 2013, i es resoldran en el termini d'un mes des que siguen
presentades.
La comissió avaluadora constituïda a este efecte ha elevat la seua proposta de
resolució respecte de les sollicituds presentades i avaluades fins a la data, de
conformitat amb la base 7 de l'annex I, Normes generals de procediment, de l'Orde
23/2012, de 25 de maig.
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 23/2012 de 25 de
maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6.791, de 7
de juny de 2012), per la qual es van convocar diferents tipus de beques i ajudes
per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la
Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que establix el Decret 190/2012, de
21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 6929, de 24 de desembre
de 2012).

RESOLUCIÓ
PRIMER. Concedir les ajudes per a estades de personal investigador en empreses
de la Comunitat Valenciana corresponents a la convocatòria establida en l'annex
XIV de l'Orde 23/2012, de 25 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació (DOCV núm. 6.791, de 7 de juny de 2012) 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 60.000,00€ euros a càrrec dels crèdits de la línia de subvenció
T4015, capítol VII, de l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50 del pressupost de
la Generalitat per a 2013.
SEGON. Denegar les ajudes per a estades de personal investigador en empreses de
la Comunitat Valenciana corresponents a la convocatòria establida en l'annex XIV
de l'esmentada Orde 23/2012 que s'indiquen en l'annex II de la present resolució.
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TERCER. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions i normes de justificació
previstes en els annexos I i XIV de l'Orde 23/2012, de 25 de maig, de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6.791, de 7 de juny de 2012), per la
qual es van convocar les ajudes per a estades de personal investigador en
empreses de la Comunitat Valenciana.
El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius de les ajudes
serà el 30 de novembre de 2013.
QUART. Publicar la present resolució per mitjà de l'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 recórrer potestatívamente en reposició
o bé cabrà 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 al de la publicació de la present resolució.

València, 22 d’abril de 2013
El director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciencia
(Disposició final primera Orde 23/2012 de 25 de maig)

Jose Miguel Saval Pérez
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Annex I
Adjudicació d'ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la
Comunitat Valenciana previstes en l'annex XIV.

Expediente

Entidad

AEST/2013/011

UJI

AEST/2013/014

CIF

Investigador/a

Importe

Q6250003H AURELIO GÓMEZ CÁDENAS

6.000,00

FUE-UJI

G12366993 PEDRO BALAGUER HERRERO

6.000,00

AEST/2013/015

FUE-UJI

G12366993 LUIS JOSÉ CALLARISA FIOL

6.000,00

AEST/2013/017

FUE-UJI

G12366993 JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA

6.000,00

AEST/2013/019

ADEIT

G46470738 MARÍA ALCANTUD DÍAZ

6.000,00

AEST/2013/023

ADEIT

G46470738 CARLES SOLER VÁZQUEZ

6.000,00

AEST/2013/024

ADEIT

G46470738 RUBÉN DARÍO ARTERO ALLEPUZ

6.000,00

AEST/2013/026

ADEIT

G46470738 TERESA FAYOS GARDÓ

6.000,00

AEST/2013/027

ADEIT

G46470738 SANTIAGO IBAÑEZ MARSILLA

6.000,00

AEST/2013/029

ADEIT

G46470738 SERGI MAICAS PRIETO

6.000,00
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Annex II
Denegació d'ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la
Comunitat Valenciana previstes en l'annex XIV.

CIF

Investigador/a

Expediente

Entidad

AEST/2013/012

UJI

AEST/2013/016

FUE-UJI

AEST/2013/018

UPV

AEST/2013/020

ADEIT

G46470738 FRANCISCO BALBASTRE BENAVENT

AEST/2013/021

ADEIT

G46470738 MARIA JOSÉ ESTEVE MÁS

AEST/2013/022

ADEIT

G46470738 ESTER PÉREZ LORENCES

AEST/2013/025

ADEIT

G46470738 MERCEDES BARRACHINA PALANCA

AEST/2013/028

ADEIT

G46470738 RAFAEL IBAÑEZ PUCHADES

AEST/2013/030

ADEIT

G46470738 EMILIA MATALLANA REDONDO

AEST/2013/031

ADEIT

G46470738 BEATRIZ MOLINER VELÁZQUEZ

AEST/2013/032

ADEIT

G46470738 LUÍS MOYA ALBIOL

AEST/2013/033

ADEIT

G46470738 ANTONIO SÁNCHEZ ANDRÉS

AEST/2013/034

ADEIT

G46470738 CARMEN TAMARIT AZNAR

Q6250003H JULIO JOSÉ SUAY ANTÓN
G12366993 JUAN CARLOS FANDOS ROIG
Q4618002B FRANCISCO JOSÉ GIMENO SALES

