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RESOLUCIÓ DE 10 D’ABRIL DE 2017 DEL VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ 
I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN 
AJUDES  PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL A PAÍSOS ASSOCIATS  EN EL MARC 
DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107 EN L´ANY 2017. 

La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis 
amb la promoció de l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes 
d’educació i formació dels països europeus que hi participen. 

El programa Erasmus+, que acull el període 2014-2020, se centra en 
l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb 
una vocació clara d’internacionalització i obrint-se a tercers països amb l’objectiu 
de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per l’ocupabilitat 
d’estudiants, professorat, treballadors i treballadores.  

L’acció clau 1 del programa Erasmus+ comprèn entre d’altres els projectes de 
mobilitat per a estudiants i personal d’educació superior amb la finalitat de: 

• Donar suport als educands en l’adquisició de competències amb l’objectiu
de millorar el seu desenvolupament personal i la seua empleabilitat al mercat
de treball europeu i fora d’aquest.

• Donar suport al desenvolupament professional de les persones que treballen
en el camp de l’educació amb vista a innovar i a millorar la qualitat de
l’ensenyament.

• Millorar les aptituds per a realitzar més eficientment les tasques al lloc de
treball i facilitar la promoció de l’intercanvi d’experiències de treball i
l’aprofundiment en el procés d’internacionalització.

La convocatòria inclou, dins de l’acció clau 1, una acció específica, la KA107, per 
promoure la mobilitat entre les institucions d’educació superior de països del 
programa Erasmus+ i les institucions d’educació superior dels països associats 
(que no formen part del programa). 

L´esmentada acció es desenvolupa amb l´assignació de fons de la Unió Europea a 
les universitats que participen en el Programa mitjançant el SEPIE (Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación).  

El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús 
de les atribucions que li confereix l’article 37.6 del Reglament d'execució 
pressupostària per a 2017, així com la Resolució de 16 de gener de 2017 (DOCV 
núm. 7967 de 27 de gener de 2017), del Rectorat de la Universitat de València, 
per la qual s'aprova la delegació de funcions en els Vicerectors i les Vicerectores, la 



  

                                                                                                                                                    2 

Secretària General, el Gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat, d'acord amb els 
Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de 
juliol, i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell de la Generalitat, 
la Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, i 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 
 
Primer 
Convocar 10 ajuts Erasmus+ de mobilitat per al personal docent i investigador (PDI) 
i 2 ajuts per al personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de València, 
en el marc de la KA 107, amb la finalitat de realitzar una estada docent o formativa 
en una institució d´educació superior de països associats, a més d’aprovar les 
bases que regulen aquesta convocatòria incloses com a Annex I. 
 
Segon 
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE a càrrec de l’orgànica 
4121409128, específica 20160482, amb un import de 17.590 euros 
 euros. 
 
Tercer 
Davant aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució, 
o bé es podrà plantejar directament el recurs contenciós-administratiu davant dels 
òrgans de la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació. 
 
València, 10 d ’abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Per delegació del Rector 
Guillermo Palao Moreno 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació  
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