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RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2014, del Vicerectorat d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Valencia, per la quai es resolla convocatória 
de beques "VLC CAMPUS DE EXCEL.LE.NCIA DE MOBILlTAT INTERNACIONAL" per al t;;urs2014-15 al master universitari. en Gestió de 
Negocis Internacionals (/MBA) en el marc del VLC/CAMPUS-VALE.NCIA. 

Reunida la comissió de valoració de les beques per a estudiants del Master universitari en Gestió de Negocis Internacionals (IMBA) en el marc del 
VLC/CAMPUS-VALENCIA per al curs academic 2014/15 de la Universitat de Valencia, vista I'acta de la citada Comissió, fent ús de les atribucions que Ji 
confereix la resolució de convocatóriad'aquestes beques i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats pel Decret 128/04, de 30 de 
juliol, del Consell de la Generalitat, així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat mitjanCfant Reial 
Decret 887/2006, de 21 de 

RESOL:> . 

1.- Excloure de la baremació a Melissa Geraldin~'Médina Saav~dr~,perno esf~r)::¡berta la convocatoria a estudiants residents i a Laura Peir6 
Hernández per no haver-se matriculat. . , ¡';:\' . 

,":';;: o:' 
.;,_'t" 

2.- Realitzada la baremació de les sol.licituds press'6tades ~'.QoféJes ~egüe:nfs~lfhtl:JaCions: 

Cognoms Nom Nacionalltaf 

Franco Peña Josep Antoni espanyola 

-ti r';·-·, 

.ESTUDIAN~TIP
" ,,:--';.,,-

Aflnitat titulació Tltulacló UV Altres trtols Nlvell angl4l!s 

fins 20 punts fins 5 punts fins 10 punts 

sí 14,00 5,00 10,00 0,00 4,00 

Total 

33,00 

ESTUDIANT TIPUS 8 

Cognoms Nom Nacionalitat Mat.nou ¡ngrés 2n quadrimestre Nota mitjana ponderada Afinltattitulació Titulació UV Altres tltols 

fins 20 punts flns 5 punts flns 10 punts Total 

Salve Espinosa Carlos espanyola no NOVANCIA (París) 12,66 5 O 3,38 3 24,04 

3.- Adjudicar les beques corresponents a les taxes academiques i amb un maxim de 5.000,00 € als següents estudiants: 
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Cognoms' Nom TIpus estudiant Import ajuda 

Franco Peña Josep Antoni A 2.603,70€ 

Galvé Espinosa Carlos B 5.000,OO€ 

7.603,70€ 

De conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Regim Jurídic deis Administracions Públiques ¡del Procediment 
Administratiu Comú, i 8, 14 i 46.1 de la Llei Reguladora de la,JurisdicCiócont~nciosa administrativa, el present acte que posa ti a la via administrativa, 
podra ser recorregut potestativament en reposició, o beé:§;pPdrá plántéj¡;jr{~liréetament el recurs contenciós ad ministratiu , en el termini i davant deis 
organs que s'indiquen a continuació: / .",' . : 

a) El recurs de reposíció s'haura interposar davantd~:J¡:t~cerectora"tJel;PQstgrau e~~I;termini d'un mes a comptar des de I'endema a la publicació de la 
present resolució. "... ' < ::{' .. '. ; ". . 

b) El recurs contencioso-administratiu haura de PláJ\t~jar-Sé d~vant 'ael$ jutjatsd~1 Contencioso-Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de 
I'endema a la publicació. ..: ...""" .' >..:.: , 

Valencia, 23 d'octubre de 2014 

R!±:: ~ 
Vice rectora d'Estudis de Postgrau 
Delegació del Rector DOCV 10/10/14 
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