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Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades a la convocatòria 2019 de les 
subvencions destinades al suport a grups d'investigació en economia pública dels 
centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. 
 
Per Ordre 2/2019, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es van aprovar 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport de grups 
d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8486). 
 
En aplicació d'aquestes bases reguladores, mitjançant Resolució de 9 de maig de 2019, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es van convocar per a l'exercici 2019, les subvencions 
destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de 
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8547). 
 
D'acord amb l'article 14 de les bases reguladores l'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les 
actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut 
dels quals s'ha de pronunciar la resolució. 
 
Efectuada la revisió de les sol·licituds presentades a la convocatòria, aquesta Secretaria 
Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, com a òrgan instructor de la convocatòria, 
 
ACORDA 
 
Primer. Dictar aquest requeriment d'esmena i el seu annex, en el qual figura la relació de 
sol·licituds que presenten defectes i / o causes d'exclusió per incompliment d'algun dels requisits 
exigits en la convocatòria. 
 
Segon. Ordenar la publicació d'aquest requeriment d'esmena i del seu annex a la seu electrònica 
de la Generalitat Valenciana, en https://sede.gva.es/. En virtut del que preveu l'article 45 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
aquesta publicació tindrà tots els efectes de notificació practicada. 
 
Tercer. Obrir un tràmit d'audiència de deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació a la 
seu electrònica d'aquest requeriment perquè els sol·licitants puguen esmenar la falta, 
acompanyar els documents requerits o formular les al·legacions que estimen oportunes. La 
documentació i / o les al·legacions s'han de presentar obligatòriament a través de la seu 
electrònica de la Generalitat Valenciana mitjançant el procediment electrònic "Aportació 
documentació per a l'esmena d'un expedient de subvencions destinades al suport de grups 
d'investigació en economia pública dels centres d' investigació de la Comunitat Valenciana ": 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20212 

 
 
Quart. Traslladar al sol·licitant el detall del motiu del requeriment d'esmena, que podrà consultar 
a la seu de la Generalitat Valenciana. La comunicació no tindrà efectes de notificació practicada. 
 
Transcorregut el termini indicat, si les al·legacions o documents presentats no acrediten el 
compliment dels requisits establerts en la convocatòria, s'acordarà la inadmissió de la sol·licitud. 
Si no s'haguessen esmenat les deficiències detectades o presentat els documents preceptius, 
es tindrà per desistida la sol·licitud d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015 del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, contra aquesta 
resolució no procedeix recurs. 
 
 

 
L'òrgan instructor 

 
 

María José Mira Veintimilla 
Secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament 
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ANNEX. RELACIÓ DE SOL·LICITUDS QUE PRESENTEN DEFICIÈNCIES I CAUSES D'EXCLUSIÓ. SUBVENCIONS A GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA PÚBLICA. CONVOCATÒRIA 2019 

 

EXPEDIENT ENTITAT BENEFICIÀRIA INVESTIGADOR / A PRINCIPAL / 
SOL·LICITANT 

CODI DE LA CAUSA (*) 

HIECPU/2019/3 UNIVERSIDAD DE ALICANTE PALOMA TALTAVULL DE LA PAZ 1, 2 

HIECPU/2019/5 UNIVERSITAT JAUME I MARÍA TERESA BALAGUER COLL 3 

HIECPU/2019/7 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA JOSÉ ESTEBAN CAPILLA ROMA 4 

 
 
 

(*) DESCRIPCIÓ DE LES CAUSES D'EXCLUSIÓ / ESMENA EFECTE 

1 Un dels membres del grup d'investigació incompleix el requisit de tenir vinculació funcionarial, 
estatutària o laboral que cobreix, com a mínim, el període de vigència de la subvenció i estar 
en servei actiu (punt 5 de l'apartat cinquè de la Resolució de 9 de maig de 2019, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic). 

Baixa de l'investigador i exclusió de l'expedient en no 
estar format el grup d'investigació per un mínim de 3 
persones investigadores doctores amb vinculació 
funcionarial, estatutària o contractual amb un centre 
d'investigació i en servei actiu durant tot el període de 
vigència de la subvenció. 

2 Els currículum de dos dels investigadors del grup estan sense signar pels seus titulars. En els 
models normalitzats de currículum de la convocatòria s'estableix que els mateixos han de venir 
signats com a declaració que són certes totes les dades que figuren en els mateixos. 

Desistiment 

3 Un dels membres del grup d'investigació incompleix el requisit de tenir vinculació funcionarial, 
estatutària o laboral que cobreix, com a mínim, el període de vigència de la subvenció i estar 
en servei actiu (punt 5 de l'apartat cinquè de la Resolució de 9 de maig de 2019, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic). 

Baixa de l'investigador 

4 El sol·licitant no és l'investigador principal del grup (punt 1 de l'apartat quart de la Resolució 
de 9 de maig de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic) 

Exclusió de l'expedient 
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