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RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX II DE LA RESOLUCIÓ DE 14 DE NOVEMBRE DE
2019 DE LES AJUDES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA COMUNITAT
VALENCIANA PER A l'EXERCICI 2019, CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 19 DE DESEMBRE
DE 2018 DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL.

Vista la Resolució de 14 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova la concessió i desestimació de les ajudes de suport a
la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019, publicada en el DOGV núm.
8680 de data 19 de novembre de 2019.
Vista la proposta de resolució de modificació motivada, formulada per la comissió de valoració en la
seua reunió de data 25 de novembre de 2019, per la qual, detectada una errada en extraure de
l’aplicació informàtica l’annex II amb els expedients desestimats, s’observa que s’han omés en la
relació alguns d’aquestos expedients desestimats.
Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament sobre el
procediment per a la concessió de subvencions.
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que s’estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
En aplicació del que es disposa en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica,
del sector públic instrumental i de subvencions i en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel
qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball,
RESOLC
PRIMER: Desestimar les sol.licituds d’ajudes que es relacionen en l’annex II d’aquesta resolució, pels
motius detallats en aquest.
SEGON: La notificació de la modificació de l’annex de desestimats es publicarà en la pàgina web de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, directori Internacionalització,
així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tal com disposa el resolc Tretzé de la
Resolució de 19 de desembre de 2018.
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La present resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de DOS MESOS comptats des de l'endemà al de la seua
notificació d'acord amb el que s'estableix en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa o potestativament recurs de reposició davant el Conseller
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'UN MES, comptat des de
l'endemà a la seua notificació conforme al que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

EL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Firmat per Rafael Climent González el
28/11/2019 11:41:42
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