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Resolució de 13 de febrer del 2015,del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència per
la qual s'accepta el desistiment presentat pels interessats a les sol·licituds que es relacionen en
l'annex, presentades a l'empara de la convocatòria de les ajudes per a grups d'investigació
consolidables.
Vistos els expedients de sol.licitud a les ajudes per a grups d'investigació consolidables, 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 5/08/2014), es van convocar diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el
desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, entre estes les ajudes per a grups
d'investigació consolidables .
Segon. Els interessats que es relacionen en l'annex, han presentat escrit de desistiment de la seua
sol·licitud d'ajudes per a grups d'investigació consolidables.
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 Procediment Administratiu Comú, l’Administració
acceptarà de pla 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 de juliol, per la qual es
delega en ell la competència per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix esta
convocatòria, i de conformitat amb allò que ha establit 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), i fent us de la delegació conferida,
RESOLC
Primer. Acceptar el desistiment respecte a les sol·licituds que es relacionen en l'annex, corresponents a les
ajudes per a grups d'investigació consolidables, convocades mitjançant l'Orde 64/2014, de 31 de juliol, de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7332 de 5/08/2014).
Segon. Publicar la present resolució, per mitjà d’un anunci en el servidor d’informació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (htpp://www.cece.gva.es) o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància
que l’interessat l’ha rebuda, les entitats o persones sol.licitants.
Tercer. 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, 13 de febrer de 2015
El director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència.

Felipe Palau Ramírez

