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Vicerectorat d'Estudis de Posgrau

RESOLUCIÓ DE 8 DE FEBRER DE 2018, DEL VICERECTOR D'ESTUDIS DE POSTGRAU DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA PER LA QUAL ES CONVOCA EL CONCURS PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DEL MÁSTER OFICIAL EN
ECONOMIA SOCIAL (COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS) DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA, CURS ACADEMIC 2017/2018, I S'ESTABLEIXEN LES BASES
QUE EL REGULEN
L'oferta d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de Valencia per al present curs academic 2017/2018
compren, entre altres, el master universitari en Econornia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives).
Mitjarn;:ant aquest master es pretén aferir una formació avarn;:ada de caracter especialitzat i multidisciplinari.
Amb aquest objectiu, la Universitat de Valencia, convoca aquest concurs per al finarn;:ament de 1.000,00
euros del cost de les taxes acaderniques per a quatre estudiants del master universitari en Economía Social
(Cooperatives i Entitats no Lucratives).
Per tot aixo, el vicerector d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Valencia, en ús de les atribucions que li
confereix la Resolució de 13 de gener de 2018 (DOCV de 17 de gener de 2018) del Rectorat de la Universitat
de Valencia, per la qua! s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors, la secretaria general, el gerent i
altres organs d'aquesta Universitat, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats pe! decret
128/04, de 30 de julio!, del Consell de la Generalitat, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Juridic de
les Adrninistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la L!ei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat pe! Reial Decret 887 /2006, de 21 de julio!, resol:

Primer

Convocar un concurs per a la concessió de beques d'estudi per a estudiants de la Universitat de Valencia
matriculats en el curs acadernic 2017/2018 en el master universitari en Economía Social: Cooperatives i
Entitats no Lucra tives i aprovar les bases que regulen aquesta convocatoria, incloses en l'annex I d' aquesta
resolució.

Segon

Les ajudes es finarn;:aran amb carrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de Valencia de 2018, amb
clau específica 20100918, per un import de 3.000,00 euros i la clau específica 20140768 per 1.000,00 euros,
per un import total de 4.000,00 euros.

Tercer

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:
a) Un recurs de reposició en el terrnini d'un mes, comptador des de l'endema de la seua publicació, segons
l'article 124.1 de la llei 39/15, d'l d'octubre, del procediment adrninistratiu comú de les adrninistracions
públiques, davant del mateix organ que dicte la resolució.
b) Un recurs contenciós adrninistratiu davant deis organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46.1 de ia llei 29/1998, de 13 de
julio!, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, comptadors des de l'endema de la seua
publicació.
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del Rectorat de la Universitat de Valencia, DOGV 6/2/2018)

