
 
 

 

RESOLUCIÓ DE LA SECRETÀRIA AUTONOMICA DE MODEL ECONÒMIC I FINANÇAMENT DE LA 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

CONCEDIDES DE LA CONVOCATÒRIA 2019 DE SUPORT A GRUPS INVESTIGACIO EN ECONOMIA 

PÚBLICA 

 

Mitjançant l'Ordre 2/2019, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, s'aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a el suport de grups d'investigació en 

economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV 8486 de 14.02.2019). 

Mitjançant la 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 a el suport de grups d'investigació en 

economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV 8547 de 14.05.2019). 

 

A aquest efecte, en la convocatòria de 2019 es van concedir finalment 3 subvencions plurianuals, 

quedant una subvenció sense cobrir. 

 

En aquest sentit, els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions i normes de 

justificació previstes en l'Ordre 2/2019, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i 

en la Resolució de 9 de maig de 2019. El termini màxim per a la presentació dels documents justificatius 

d'aquestes subvencions és el 28 de febrer de cada any per a les entitats amb pagament anticipat. 

 

Vist el certificat de la Subdirecció General de Finançament Autonòmic de 7 d'abril de 2020, sobre la 

conformitat i acceptació de la justificació de les subvencions concedides de la convocatòria 2019 de 

suport a grups d'investigació en economia pública. 

 

Per a dictar la present resolució és competent este òrgan administratiu, en virtut de les funcions 

establides en l'article 14 de la Resolució de 9 de maig de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model 

Econòmic, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019, les subvencions destinades a el suport de 

grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV 

núm. 8547 de 2019.05.14), i de conformitat amb l'article 18 de l'Ordre 2/2019, de 7 de febrer , de la 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i fent ús de la delegació conferida, dicte la següent: 
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RESOLUCIÓ 

 

Primer. Conformitat i acceptació de la documentació justificativa de l'anualitat 2019 

Donar conformitat i acceptar la documentació justificativa de l'anualitat 2019 presentada en temps i 

forma per les entitats beneficiàries de les subvencions de la convocatòria de 2019 (expedients HIECPU/ 

2019/01, HIECPU/2019/02 i HIECPU/2019/06), sent la mateixa conforme al disposat en l'Ordre 2/2019, 

de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i en la Resolució de 9 de maig de 2019, de 

la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es van convocar les subvencions per a l'exercici 

2019. 

Segon. Publicació i notificació 

Ordenar la publicació d'aquesta resolució 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. Recursos 

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 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 interposar recurs potestatiu de reposició o bé plantejar 

directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a 

continuació : 

a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a 

comptar de l'endemà de de la publicació de la present resolució. 

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de de la publicació de la 

present resolució 
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