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ANTECEDENTS
Revisades les sol·licituds presentades mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de
València per les que s’insta la inscripció al Registre d’estructures d’investigació de la
Universitat de València dels grups identificats a l’annex d’aquesta resolució, ateses les
modificacions realitzades, en el seu cas, pels responsables dels grups en la informació bàsica
del mateix i el llistat d’investigadors participants i d’acord amb els següents

FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Tot considerant els antecedents que consten en els expedients electrònics, s’han
comprovat les dades aportades pels interessats en les seues sol·licituds i la seua adequació
amb allò previst en els capítols I i IV del Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per
a la creació d’estructures d’investigació de la Universitat de València.
SEGON. Atesos els informes individuals dels grups realitzats pels membres de la Comissió
d’Investigació de les àrees acadèmiques corresponents en cada cas.
TERCER. Atès l’informe favorable de la Comissió d’Investigació reunida en sessió ordinària l’11
de juliol de 2018, respecte de la inscripció dels grups identificats a l’annex d’aquesta resolució.
QUART. Tot considerant que aquest òrgan és competent per a conèixer i resoldre les qüestions
plantejades en aquest procediment.
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RESOL
PRIMER. Acordar la inscripció al Registre d’estructures d’investigació de la Universitat de
València dels grups identificats a l’annex d’aquesta resolució.
SEGON. En execució d’aquesta resolució procedeix inscriure al Registre els grups identificats a
l’annex. Aquesta resolució es notificarà individualment als directors-es dels grups amb esment
exprés de les dades registrals bàsiques del grup, a més a més de les que consten a l’annex a la
present resolució.
TERCER. El seguiment i avaluació de l’activitat del grup d’investigació correspon a la Comissió
d’Investigació, que realitzarà les tasques d’avaluació i supervisió d’acord amb el barem per a
l’avaluació de la Memòria d’Investigació, basant-se en les activitats d’investigació, les activitats
de transferència i la capacitat de finançament sostenible que té el grup. Els investigadors
col·laboradors no es tindran en compte per als processos d’avaluació de la memòria
d’investigació.
QUART. La inscripció no suposa la creació d’una unitat orgànica nova dins de l’estructura de la
Universitat ni l’adjudicació directa de recursos humans o materials.
CINQUÈ. La inscripció representa l’autorització prèvia de cadascuna de les persones que s’hi
inclouen per a la difusió de grups i investigadors, la seua oferta tecnològica i la seua activitat
investigadora.

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 estime procedent.

València, 17 de juliol de 2018
La rectora
PD El Vicerector d’Investigació
[Resolució del Rectorat de 5 de juliol 2018 (DOCV 09.07.2018)]

CARLOS|HERMENEGILDO|
CAUDEVILLA
2018.07.17 10:01:42 +02'00'
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NORMES APLICABLES
Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d’estructures d’investigació
de la Universitat de València [Acord 48/2013 del Consell de Govern de la Universitat de
València]
• Grups d’investigació: capítol I
• Registre d’estructures d’investigació: capítol IV
Normes generals de procediment per a la inscripció al Registre d’Estructures d’Investigació de
la Universitat de València
Estatuts de la Universitat de València
• Grups d’investigació: article 144
• Recursos administratius: article 231
Llei orgànica 6/2001 d’universitats
• La investigació, dret i deure del professorat universitari: article 40
Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
• De les disposicions sobre els procediment administratiu comú: Títol VI
• Recursos administratius: Títol V, Capítol II
Llei 29/1998 de la jurisdicció contenciós administrativa
• Recurs contenciós administratiu: articles 45 i 46.
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ANNEX
RELACIÓ DELS GRUPS INSCRITS AL REGISTRE D’ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Referència de la resolució:
Dades del registre:

RESINS_GIUV015_17072018
17.07.2018 | 33687

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES
Grup d’Investigació
INV_GIUV13
GIUV2016 - GIUV2017

Tipus d’estructura:
Acrònim:
Arrel de l’identificador:

DADES DELS GRUPS INSCRITS PER AQUESTA RESOLUCIÓ
Referència

GIUV2016-290

Expedient

391401

Acrònim

Denominació en castellà del grup

Denominació en valencià del grup

Denominació en anglès del grup

Director-a

GemEduco

Grupo de Evaluación y Medición: Educación para la
Cohesión Social

Grup d'Avaluació i Mesura: Educació per a la Cohesió
Social

Assessment and Measurement Group: Education for Social
Cohesion

Jornet Meliá, Jesús Miguel

Drets humans i democràcia inclusvia en un món global

Human rights and inclusive democracy in a globalized world

Lucas Martin, Fco. Javier De

GIUV2017-356

541467

HURIGLO

Derechos humanos y democracia inclusiva en un
mundo global

GIUV2017-366

547918

GROUPNIT

Trabajo colaborativo en entornos virtuales

Treball col·laboratiu en entorns virtuals

New collaborative technologies and teamwork

Zornoza Abad, Ana

GIUV2017-374

558448

DSDC

Diseño de Sistemas Digitales y de Comunicaciones

Disseny de Sistemes Digitals i de Comunicacions

Communications and Digital Systems Design Group

Soret Medel, Jesus

GIUV2017-377

564493

IPRODES

Investigació en Procesos de Desigualdad

Investigació en Processos de Desigualtat

Research on Inequality Processes

Castello Cogollos, Rafael

GIUV2017-378

565422

IRIMED

Investigación en Radiofísica e Instrumentación
Nuclear en Medicina.

Investigació en Radiofísica i Instrumentació Nuclear en
Medicina.

Research in Radiophysics and Nuclear Instrumentation in
Medicine.

Vijande Asenjo, Javier

GIUV2017-388

629126

GICEEX

Grupo de Investigación en Comportamiento
Estratégico y Experimental

Grup de Recerca en Comportament Estratègic i
Experimental

Research Group in Strategic and Experimental Behavior

Hernández Rojas, Penélope
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