Direcció General d’Universitat,
Investigació i Ciència

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

Resolució de 23 d'octubre de 2017, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència per la qual s'accepta el
desistiment presentat per les persones interessades que s'assenyalen en l'annex, de les sol·licituds presentades a
l'empara de la convocatòria de subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació
radicats fora de la Comunitat Valenciana.

Vistos els expedients de sol·licituds de subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres
d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant una resolució de 25 de gener de 2017,
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Per Resolució de 25 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV
núm. 7968 de 30/01/2017) es van convocar subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica,
el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, entre elles les subvencions per a estades de
personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana.
SEGON. Les persones interessades que figuren en l'annex, han presentat escrit de desistiment de la seua sol·licitud
de subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat
Valenciana.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. De conformitat amb allò que disposa l'article

94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia
presentada pels interessats, declarant conclús el procediment.
SEGON: Per a dictar la present resolució és competent aquest òrgan administratiu, en virtut de les funcions establides
en la disposició final primera de l'Orde 86/2016 de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport (DOCV núm. 7943 de 23/12/2016), per la qual es delega en ell la competència per a resoldre la concessió o
denegació de les ajudes a què es referix aquesta convocatòria, i de conformitat amb el que estableix el Decret
155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7620 de 22 de setembre de 2015), i fent ús de la delegació
conferida,
RESOLC
PRIMER. Acceptar el desistiment de les sol·licituds, que es relacionen en l'annex, de subvencions per a estades de
personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, convocades
mitjançant una resolució de 25 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV
núm. 7968 de 30/01/2017).

SEGON. Publicar la present resolució, mitjançant anunci en el servidor d'informació de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport (htpp://www.ceice.gva.es) o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua
recepció per l'interessat, a les entitats o persones sol·licitants.
De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, i 10 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestatívament en
reposició o bé cabrà 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 des de l'endemà

al de la publicació de la present resolució.
València, 23 d'octubre de 2017
La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència.

Josefina Bueno Alonso

Direcció General d’Universitat,
Investigació i Ciència

ANNEX

EXPEDIENT

COGNOMS, NOM

BEST/2017/041

VIDAL RODRÍGUEZ, BORJA

BEST/2017/164

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, AURELIO

BEST/2014/082

GÓMEZ GARCÍA, CARLOS J.

BEST/2017/171

SANCHEZ JEREZ, PABLO

BEST/2017/014

GARCÍA-ASENJO VILLAMAYOR, LUIS

BEST/2017/185

DURO CASTAÑO, AROA

BEST/2017/070

FERRAGUD DOMINGO, CARMEL

BEST/2017/120

VALOR MICÓ, ENRIC

BEST/2017/030

ADAM MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL

BEST/2017/036

NAVARRO GREGORI, JUAN

BEST/2017/206

GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO

BEST/2017/067

DOMINGO MORATALLA, AGUSTÍN

BEST/2017/006

BELMONTE FERNÁNDEZ, OSCAR

BEST/2017/115

SANTAMARÍA PÉREZ, DAVID

BEST/2017/020

MORILLAS GÓMEZ, SAMUEL

BEST/2017/237

OLABE SÁNCHEZ, FERNANDO

BEST/2017/017

CLAUSELL TEROL, CAROLINA

BEST/2017/048

MANJÓN HERRERA, FRANCISCO JAVIER

BEST/2017/119

UREÑA SALCEDO, JUAN ANTONIO

BEST/2017/152

SCALSCHI SCALSCHI, LOREDANA

BEST/2017/163

LINARES PÉREZ, NOEMI

BEST/2017/155

VIGURÍ PEREA, AGUSTÍN

BEST/2017/169

RAMIS SORIANO, JAIME

BEST/2017/124

ZAPATA RODRÍGUEZ, CARLOS JAVIER

BEST/2017/148

PRADO PÉREZ, JOSÉ RAMÓN

BEST/2017/034

LIZAMA ABAD, VICTORIA

BEST/2017/121

VANYÓ VICEDO, RAQUEL

BEST/2017/170

RAMOS ESPLA, ALFONSO ÁNGEL

BEST/2017/199

VALIÑO ARCOS, ALEJANDRO

BEST/2017/189

GÓMEZ PÉRIS, ANA MARÍA

BEST/2017/015

COLLADO AMORES, MARÍA CARMEN

BEST/2017/044

GONZÁLEZ CRUZ, MARÍA CARMEN

BEST/2017/025

HOYAS CALVO, SERGIO

BEST/2017/177

MARTÍNEZ RUBIO, DAVID

BEST/2017/173

VIDAL OLIVARES, FRANCISCO JAVIER

BEST/2017/118

TORMO CAMALLONGA, CARLOS

BEST/2017/214

RAMOS SANTANA, GENOVEVA
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