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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 el 21
de novembre 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, 29 de novembre de 2018
La rectora
PD El Vicerector d’Investigació
[Resolució del Rectorat de 5 de juliol 2018 (DOCV 09.07.2018)]

CARLOS|HERMENEGILDO|
CAUDEVILLA
2018.11.29 12:51:19 +01'00'
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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_GIUV017_29112018
29.11.2018 | 52189

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES
Grup d’Investigació
INV_GIUV13
GIUV2015, GIUV2017

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

DADES DELS GRUPS INSCRITS PER AQUESTA RESOLUCIÓ
Referència

Expedient

Acrònim

Denominació en castellà del grup

Denominació en valencià del grup

Denominació en anglès del grup

Director-a

GIUV2015-253

383747

TERAMOL

Grupo de investigación en terapias moleculares

Grup d'investigació en teràpies moleculars

Molecular therapies research group

Carretero Asunción, Julián

GIUV2017-382

568056

DPC

Tendencias actuales en el Derecho penal y la
Criminología: Prevención y garantías penales

Tendències actuals al Dret penal i la Criminologia:
Prevenció i garanties penals

Modern trends in Criminal Law and Criminology: Prevention
and protection of civil liberties

Martinez Garay, Lucia

RRHHCIRO

Grupo de investigación en estrategia de recursos
humanos, gestión del conocimiento y
comportamiento innovador y emprendedor

Grup de recerca en estratègia de recursos humans,
gestió del coneixement i comportament innovador i
emprenedor

Research team on human resource management strategy,
knowledge management and innovative and entrepreneurial
behaviour

Balbastre Benavent, Francisco

GIUV2017-403

735163
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