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RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la rectora de la 
Universitat de València, per la qual es publica el canvi de 
denominació del Vicerectorat de Transformació Docent i 
Formació Permanent en Vicerectorat de Formació Perma-
nent, Transformació Docent i Ocupació. [2022/5612]

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la rectora de la 
Universitat de València, por la que se publica el cambio 
de denominación del Vicerrectorado de Transformación 
Docente y Formación Permanente en Vicerrectorado 
de Formación Permanente, Transformación Docente y 
Empleo. [2022/5612]

El artículo 105 de los Estatutos de la Universitat de València esta-
blece que la rectora determina les denominaciones de los vicerrectora-
dos y define las materias de su competencia.

De conformidad con lo que dispone este artículo, el Vicerrectorado 
de Transformación Docente y Formación Permanente pasa a denominar-
se Vicerrectorado de Formación Permanente, Transformación Docente 
y Empleo.

Este cambio de denominación no afecta a la delegación de com-
petencias al Vicerrectorado de Transformación Docente y Formación 
Permanente recogidas en el punto tercero de la Resolución de 20 de 
mayo de 2022, de la rectora de la Universitat de València, por la que se 
delegan determinadas competencias en los vicerrectorados, la Secretaría 
General, la Gerencia y otros órganos de esta universitat.

Esta resolución agota la vía administrativa. Contra la misma se 
podrán interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas y se publicará en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana para general conocimiento.

València, 8 de junio de 2022.– La rectora: María Vicenta Mestre 
Escrivá.

L’article 105 dels Estatuts de la Universitat de València estableix 
que la rectora determina les denominacions dels vicerectorats i defineix 
les matèries de la seua competència.

De conformitat amb el que disposa aquest article, el Vicerectorat 
de Transformació Docent i Formació Permanent passa a denominar-se 
Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació.

Aquest canvi de denominació no afecta a la delegació de compe-
tències al Vicerectorat de Transformació Docent i Formació Permanent 
recollides en el punt tercer de la Resolució de 20 de maig de 2022, de la 
rectora de la Universitat de València, per la qual es deleguen determina-
des competències en els vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència 
i altres òrgans d’aquesta universitat.

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa. S’hi poden inter-
posar, contra aquesta resolució, els recursos que preveu l’article 123 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques i es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana per a general coneixement.

València, 8 de juny de 2022.– La rectora: María Vicenta Mestre 
Escrivá.
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