De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern
de 18 de setembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual
són les següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació
d’aquest anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Para consultar o recuperar en
el Tablón Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este anuncio utilice este
localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea consultar en el Tablón Oficial
otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este documento pulse en este localizador y
una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea información sobre otras convocatorias o
procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el
botón «Filtrar».
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Resolució de 10 de gener de 2019 del Vicerectorat d'Investigació, per la qual es
publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides i denegades del
procediment d’assignació pressupostària per al finançament de despeses de
manteniment o substitució d’equipament científic de la Universitat de València

Per resolució de 26 de març de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, es van aprovar les
normes del procediment de distribució de una partida econòmica del Programa Pressupostari 5
«Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de
València per a l'any 2018 per al finançament de despeses de manteniment o substitució d’equipament
científic de la Universitat de València.
Revisades les sol·licituds presentades, i de conformitat amb els punts 8 i 9 de la convocatòria, i amb
l’acord de la Comissió d’Investigació de 21 de novembre de 2018, aquest Vicerectorat, en el exercici
de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat
de la Universitat de València (DOGV 09.07.2018), per la qual es deleguen en el vicerector d’Investigació
les competències atribuïdes al rector, entre d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria
d’investigació de la Universitat de València, ha resolt:
1.

Fer pública les relacions definitives de sol·licituds concedides i denegades, amb
indicació del motiu de la denegació, que es detalla en els annexos I, II i III.

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra ella, amb caràcter potestatiu, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la data de notificació de les resolucions. També es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats corresponents, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l'endemà de la data de notificació de les resolucions. Tanmateix, sense perjudici dels recursos
esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
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ANNEX I
SOL·LICITUDS CONCEDIDES REPARACIONS
DEPARTAMENT/INSTITUT/ERI
DEPARTAMENT DE B. CEL·LULAR, B. FUNCIONAL I A. FÍSICA
DEPARTAMENT DE BIOLOGÍA VEGETAL
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
DEPARTAMENT DE BOTÀNICA I GEOLOGIA
COLECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS TIPUS
DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA
ERI: LABORATORI PROCESSAMENT D'IMATGES
ERI:BIOTECNOLOGIA-BIOMEDICINA (BIOTECMED)
DEPARTAMENT DE FARMÀCIA I TEC. FARMACÈUTICA I PARASIT.
DEPARTAMENT DE FARMACOLOGÍA
DEPARTAMENT DE FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
DEPARTAMENT DE FÍSICA DE LA TIERRA I TERMODINÀMICA
DEPARTAMENT DE FISIOLOGÍA
DEPARTAMENT DE GENÉTICA
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE RECONOCIMIENTO MOLECULAR (IDM)
INSTITUT UNIVERSITARI DE BIOLOGIA INTEGRATIVA DE SISTEMES
INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES BIODIVER I BIOL.EVOLUTIVA
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS MATERIALS (ICMUV)
INSTITUT UNIVERSITARI DE DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)
JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVESITAT DE VALÈNCIA
DEPARTAMENT DE M PREV I SALUT PUB,CIEN.ALIMEN,TOXI
DEPARTAMENT DE MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA
OBSERVATORI ASTRONÒMIC
DEPARTAMENT DE PATOLOGÍA
DEPARTAMENT DE PSICOBIOLOGÍA
DEPARTAMENT DE QUÍMICA ANALÍTICA
DEPARTAMENT DE QUÍMICA ORGÁNICA
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL
UNITAT CENTRAL D'INVESTIGACIÓ DE LAFACULTAT DE MEDICINA
DEPARTAMENT DE ZOOLOGÍA

Suma dels imports (IVA exclòs)
2.965,94 €
5.900,05 €
14.444,64 €
714,75 €
2.176,75 €
8.368,24 €
11.700,00 €
7.600,00 €
6.496,42 €
15.095,14 €
1.575,00 €
3.050,00 €
9.919,99 €
3.920,71 €
1.219,65 €
1.314,00 €
19.464,24 €
5.963,53 €
58.228,71 €
1.711,29 €
19.731,04 €
7.415,85 €
16.520,00 €
911,62 €
787,20 €
36.599,05 €
10.933,34 €
49.348,13 €
37.411,37 €
516,60 €
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Import Concedit
1.913,03 €
3.805,53 €
9.316,79 €
461,01 €
1.404,00 €
5.397,51 €
7.546,50 €
4.902,00 €
4.190,19 €
9.736,37 €
1.015,88 €
1.967,25 €
6.398,39 €
2.528,86 €
786,67 €
847,53 €
12.554,43 €
3.846,48 €
37.557,52 €
1.103,78 €
12.726,52 €
4.783,22 €
10.655,40 €
587,99 €
507,74 €
23.606,39 €
7.052,00 €
31.829,54 €
24.130,33 €
333,21 €

ANNEX II
SOL·LICITUDS CONCEDIDES SUBSTITUCIONS
DEPARTAMENT/INSTITUT/ERI

Nº ref. de l'equip

DEPARTAMENT DE M PREV I SALUT PUB,CIEN.ALIMEN,TOXI
SERVEI COL·LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS TIPUS
JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVESITAT DE VALÈNCIA

P_153432
P_100966
P_203284

Instrument
Generador de N2 40L/min
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA
Incubadora de plantas

Import de la reparació
(IVA exclós)
15.819,89 €
6.704,48 €
8.012,62 €

Import
Concedit
13.074,29 €
5.540,89 €
6.622,00 €

ANNEX III
SOL·LICITUDS DENEGADES REPARACIONS
DEPARTAMENT/INSTITUT/ERI
DEPARTAMENT DE QUÍMICA
ORGÁNICA
DEPARTAMENT DE BOTÀNICA I
GEOLOGIA
DEPARTAMENT DE QUÍMICA
ORGÁNICA
DEPARTAMENT DE MICROBIOLOGÍA I
ECOLOGÍA
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA
MOLECULAR (ICMOL)
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I
BIOLOGIA MOLECULAR
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I
BIOLOGIA MOLECULAR
DEPARTAMENT DE BIOLOGÍA
VEGETAL

Nº ref. de l'equip
P_163900

Instrument
GENERADOR DE NITRÓGENO 5L/MIN.

Motiu
L’import de cada factura unitària haurà de ser igual o superior a 300,00 € (IVA exclòs).

P_170543
P_112078

EQUIPO DE AGUA PURA TIPO II MOD.
ECONOMATIC
Baño circulador refrigerante

P_22358

CAMARA CLIMATICA

P_169361

CHILLER H50-500 Labtech
(Refrigerador)
Termomezclador Confort (EPPENDORF
AG: 192-5355 000 011)
Termomezclador Confort (EPPENDORF
AG: 192-5355 000 011)
HUMIDIFICADOR POR ELECTRODOS

El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 2.537,00 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 1.917,00 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 2.505,51 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 1.988,33 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 2.041,00 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 2.041,00 €
El seu preu d’adquisició hauria de ser igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs). El preu del
instrumental va ser 2.517,20 €

P_140145
P_140145
P_128694
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