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RESOLUCIÓ DE 24 D´OCTUBRE DE 2019, DEL VICERECTOR 

D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA, PER LA QUE S´AMPLIA EL PRESSUPOST DE LA 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOBILITAT DE 

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC 2018/2019  
     
 
El Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València al curs 2018-19 
va ser convocat mitjançant resolució del Vicerector d´Internacionalització i Cooperació 
de la Universitat de València en data 18 d´octubre de 2017. 
 
El Banc Santander col·labora amb la Universitat de València mitjançant l´aportació de 
recursos econòmics per a beques de mobilitat internacional adreçades als estudiants. 
Part d´aquesta aportació econòmica va consistir en destinar de forma estimativa, una 
quantitat de 200.000 euros del pressupost 2018 per a la convocatòria del programa 
internacional de la Universitat de València per al curs 2018-19.  
 
Així mateix, la Universitat de València aporta del seu propi pressupost la quantia de 
200.000 euros per a l´esmentat programa. El pressupost de la Universitat de 
València per a 2019 permet ampliar la partida econòmica abans establerta en 
20.000 euros.  
 
D´aquesta forma, la font de finançament de les ajudes econòmiques del programa 
internacional per al curs 2018-19 procedeix del pressupost de la Universitat de 
València (335.000 euros) i de fons que el Banc Santander destina a ajudes de mobilitat 
internacional en la Universitat de València (200.000 euros). Així, la quantitat total de 
la convocatòria serà de 535.000 euros.  
 
D’acord amb aquesta iniciativa, Carlos Padilla Carmona, vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació, en virtut de les atribucions que li confereix la 
Resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV 
8579 de 27 de juny de 2019) per la qual s’aprova la delegació de funcions en els 
vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans de la 
Universitat, segons els Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel decret 
128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, 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 
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RESOL:   

 

Primer. 
Augmentar en 20.000 euros el finançament de les ajudes recollides en la resolució 
17 d´octubre de 2017, del Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València pel qual s´aprova la convocatòria del Programa Internacional 
de Mobilitat de la Universitat de València al curs 2018-19. Aquests 20.000 euros 
procedeixen del pressupost 2019, orgànica 4122500000. 
 

Segon. 
D´acord amb l´ampliació pressupostària, la convocatòria del programa de mobilitat 
internacional tindrà una assignació total del pressupost de la Universitat de València 
de 535.000 euros: 335.000 euros procedents de l´orgànica 4122500000 i 
200.000 euros de l´orgànica 4122509173, específica 20180002.  
 

Tercer. 
Tenint en compte la consignació pressupostària total de la convocatòria (535.000 
euros), la convocatòria s´adjudicarà sense un nombre determinat de persones 
beneficiàries, fins a esgotar el pressupost. D´aquesta forma, no serà d´aplicació el 
nombre màxim d´ajudes econòmiques establertes en la Base 8.1 de la convocatòria. 
 

Quart.  
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 des 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 des de l’endemà a la seua publicació. 

 
 

València, 24 d´octubre de 2019. 
 
Per delegació de la Rectora  
 
 
 
 
 
 
Carlos Padilla Carmona 
El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació   
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