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RESOLUCIÓ DE 30 DE JULIOL DEL VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ I 
COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CANCEL.LA 
LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020 DE LES BEQUES DE CURSOS D’ALEMANY 
PER A ESTUDIANTS I ESTUDIANTES A CAUSA DE LA PANDÈMIA COVID-19 
 
 
La pandèmia COVID-19, provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, ha posat a prova els sistemes 
sanitaris, l’economia i la societat europea i mundial.  Atesa aquesta situació excepcional 
d’incertesa i davant de la impossibilitat de garantir que les estades es puguen dur a terme 
amb normalitat en les dates d’agost de 2020 previstes en la convocatoria de 5 de desembre 
de 2019,  aquest Vicerectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 19 
de juny de 2019 (DOGV núm. 8579 de 27 de juny de 2019), del Rectorat de la Universitat de 
València, 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, d'acord amb els Estatuts 
de la Universitat de València, 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 
Cancel.lar la convocatòria del 5 de desembre de 2019 per a atorgar tres beques per a fer un 
curs d’estiu de llengua alemanya en agost de 2020, a la Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, destinades a estudiants i estudiantes del grau de Llengues Modernes de la UV. 
 
Segon 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des del de l'endemà de la seua publicació davant 
el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en 
el termini de dos mesos, comptats des del dia següent de la seua publicació. 
 
València, 30 de juliol de 2020 
 
Per delegació de la Rectora 
a Resolució de 19 de juny de 2019 
(DOGV núm. 8579 de 27 de juny de 2019) 
 
 
 
 
Carlos Cecilio Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperaci 
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