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:

Valencià
Valenciano

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Resolució de la distribució pressupostària per a l’elaboració de projectes
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Castellà
Castellano

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
V
Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional (2019)
C
Títol
Elaboración de proyectos de investigación de carácter internacional (2019)
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are not
A
expected

Resolución de la distribución presupuestaria para la elaboración de proyectos de
investigación de carácter internacional (2019)

Anglès
Inglés

Descripció (paraules clau)
Descripción (palabras clave)
Tipus (secció) Tipo (sección)
Àrea de procedència Área de procedencia
Número d’expedient (localitzador)
Número de expediente (localizador)
Data de publicació Fecha de publicación
Data de retirada Fecha de retirada

The announcement is not published in English because foreign recipients are not
expected
investigació programa propi projecte europeu internacional concessió
denegació desistiment
investigación programa propio proyecto europeo internacional concesión
denegación desistimiento
Recerca
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Innovació i Transferència
INV19-01-17-02
13/02/2020
20/09/2020

ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ
EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Arrel Raíz
INV Investigació Investigación
Any Año
19 2019
Àrea Área
01 Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València
Convocatòria o procediment específics
Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional
17
Convocatoria o procedimiento específicos
Elaboración de proyectos de investigación de carácter internacional
Identificador del document
Resolució
02
Identificador del documento
Resolución
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
0117/2019
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 13 de febrer de 2020 del Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la
Universitat de València per la qual s’aprova la distribució pressupostària per a
l’elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional en l’any 2019

Per resolució de 26 de febrer de 2019 del Rectorat de la Universitat de València es van aprovar les
normes del procediment de distribució d’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 2019 per concessió d’ajudes per a l’elaboració de projectes d’investigació de
caràcter internacional.
Aquest Vicerectorat, en el exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, ateses:
1. La resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València (DOCV 27.06.2019),
per la que es deleguen en la vicerectora d’Innovació i Transferència les competències atribuïdes
a la rectora, per a la convocatòria d’ajudes pròpies en matèria d’innovació i transferència de la
Universitat de València
2. La revisió de les sol·licituds presentades i de conformitat amb el punt 8 de la convocatòria
ha resolt:
1. Fer pública la distribució de crèdit pressupostari que es detalla en l’Annex I.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 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 d’aquesta resolució. Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar
igualment recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir
de l'endemà de la data de notificació d'aquesta resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
s’estime procedent.
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ANNEX I
ASSIGNACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL – 2019
CONCEDIDES
Investigador/a responsable

Estructura d’investigació

Tunón García de Vicuña, Ignacio
Nilo

Departament Química Física

Aloy Torás, Miguel Ángel
Aloy Torás, Miguel Ángel
Aloy Torás, Miguel Ángel
Aloy Torás, Miguel Ángel
Garzón Benítez, María Dolores
Baños Rivera, Rosa María

Departament Astronomia i Astrofísica
Departament Astronomia i Astrofísica
Departament Astronomia i Astrofísica
Departament Astronomia i Astrofísica
Direcció d’empreses “Juan José Renau Piqueras”
Institut Universitari d’Investigació de Polítiques de Benestar Social

Baños Rivera, Rosa María

Institut Universitari d’Investigació de Polítiques de Benestar Social

Artero Allepuz, Rubén Darío

Eri Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED)

Jiménez Muñoz, Juan Carlos

Eri LPI (Laboratori de Processat d’Imatges)

Valderrama Zurián, Juan Carlos

Història de la Ciència i Documentació
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Concepte
Propostes amb participació de la
UV: Despeses de consultoria i
servicis equivalents
Estades (viatge Alemanya)
Estades (viatge Alemanya)
Estades ( viatge França)
Estades (viatge Alemanya)
Estades (viatge Bèlgica)
Despeses organització reunions
Propostes coordinades per la
UV: Despeses de consultoria i
servicis equivalents
Propostes coordinades per la
UV: Despeses de consultoria i
servicis equivalents
Propostes coordinades per la
UV: Despeses de consultoria i
servicis equivalents
Propostes coordinades per la
UV: Despeses de consultoria i
servicis equivalents
Total (€) :

Import (€)
1.250,00
920,00
1.160,00
932,27
1.040,00
432,80
513,05
300,00

3.000,00

1.800,00

2.000,00
13.348,12

Investigador/a responsable
Pitarch Garrido, María Dolores
Costell Rosselló, M. Mercedes

Investigador/a responsable
Pitarch Garrido, María Dolores
Fernández Mesa, Ana Isabel

Estructura d’investigació
Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local
Eri Biotecnologia i Biomedicina
(BIOTECMED)

DESISTIDES
Concepte
Estades (viatge Eslovàquia)
Propostes coordinades per la UV: Despeses de consultoria i servicis
equivalents

DENEGADES
Concepte

Estructura d’investigació
Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local
Direcció d’empreses “Juan José Renau
Piqueras”

Estades (viatge Bèlgica)
Estades (Hongria)

Motiu
La sol·licitud no compleix amb la
realització de les estades en l’any 2019
La sol·licitud no compleix amb la
realització de les estades en l’any 2019
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