
 

RESOLUCIÓ DE 26 DE MAIG DE 2020 DEL VICERECTORAT D’OCUPACIÓ I PROGRAMES 

FORMATIVUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DE 

LA RESOLUCIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2020 DEL VICERECTORAT D'OCUPACIÓ I PROGRAMES 

FORMATIUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES AJUDES 

“UVEMPRÈN-APRÈN” PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D'INNOVACIÓ “GLOBAL INNOVATION 

COLLIDER” DEL SUTARDJA CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP & TECHNOLOGY (SCET) DE LA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY I DESENVOLUPAR PROJECTES D'INNOVACIÓ 

EDUCATIVA EN EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA EN EL MARC DEL CAMPUS EMPRENEDOR 

UVEMPRÉN – SANTANDER UNIVERSITATS, I SE N'APROVEN LES BASES REGULADORES. 

En el Tauler d’Anuncis Oficial de la Universitat de València es va publicar el 10 de març de 2020 la Resolució 

de 9 de març de 2020 del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València per 

la qual es convoquen les ajudes “UVemprèn-aprèn” per a participar en el programa d'innovació “Global 

Innovation Collider” del Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology (SCET) de la University of 

California at Berkeley i desenvolupar projectes d'innovació educativa en emprenedoria universitària en el 

marc del Campus Emprenedor UVemprén – Santander Universitats, i se n'aproven les bases reguladores. 

En la base 2 s'estableix que la participació en el programa d'innovació “Global Innovation Collider” del 

Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology (SCET) haurà de realitzar-se l'any 2020. Així mateix, 

en la base 8 de la resolució s'estableix que la justificació dels projectes d'innovació haurà de realitzar-se 

abans de la finalització de l'any en curs.  

En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que impossibilita la realització de l’activitat 

subvencionada així com la seua justificació, el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, fent ús de 

les atribucions que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València 

(DOGV del 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 d'aquesta universitat, 

RESOL 

Únic 

Modificar la base 2 de la Resolució de 9 de març de 2020 del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius 

de la Universitat de València per la qual es convoquen les ajudes “UVemprèn-aprèn” per a participar en el 

programa d'innovació “Global Innovation Collider” del Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology 

(SCET) de la University of California at Berkeley i desenvolupar projectes d'innovació educativa en 

emprenedoria universitària en el marc del Campus Emprenedor UVemprén – Santander Universitats, i se 

n'aproven les bases reguladores, que queda redactada de la següent manera: 

“La participació en el programa d’innovació “Global Innovation Collider” del Sutardja Center for 

Entrepreneurship & Technology (SCET) es realitzarà en modalitat online l’any 2020 i podrà realitzar-se en 

modalitat presencial l’any 2021.” 

Modificar la base 3 apartat 2, que queda redactada de la següent manera: 

“El termini de presentació de sol·licituds s’obri l’1 de juny de 2020 i acaba el 15 de juliol de 2020”. 

Així mateix, modificar la base 8 que queda redactada de la següent manera: 

“La justificació dels projectes d’innovació haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de 2021 i abans 

del 31 de desembre de 2022, per als projectes plurianuals.” 



 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant 

el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua 

publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà 

de la seua publicació. 

 

 

 

 

M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València 
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