
  

 
RESOLUCIÓ DE 9 DE JULIOL DE 2018 DEL VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ 
I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL S´AMPLIA EL 
TERMINI D´EXECUCIÓ DE LES MOBILITATS EN EL PROGRAMA DE MOBILITAT PER A 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES- ERASMUS+ DEL CONSORCI FUNDACIÓ UNIVERSIA 
PROJECTE “PLACE TO PLACE”- CURS ACADÈMIC 2017/2018 
 

Per resolució de 25 de gener de 2018 del Vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València, es va convocar el procediment de 
preselecció per al programa de mobilitat per a pràctiques en empreses Erasmus+ 
del Consorci Fundació Universia Projecte “Place to Place” per al curs acadèmic 
2017/2018.  

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha aprovat 
l´ampliació del projecte del Consorci de 16 a 24 mesos. De forma que les mobilitats 
de pràctiques podran realitzar-se fins el dia 31 de maig de 2019. 

El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent 
ús de les atribucions que li confereix la Resolució de l’11 d´abril de 2018, del 
Rectorat de la Universitat de València (DOCV de 17 d´abril de 2018) per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària 
general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, segons els Estatuts de la 
Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004 de 30 de juliol, del Consell 
de la Generalitat i segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol,  

RESOL: 

Ampliar el termini d´execució de les mobilitats de la convocatòria abans esmentada, 
de forma que les mobilitats podran realitzar-se fins el dia 31 de maig de 2019.  

Davant aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua 
publicació, davant el mateix òrgan que dicta la resolució, o bé directament recurs 
contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des 
del dia següent a la seua publicació. 

València, 9 de juliol de 2018 

 

 
Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació 
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