RESOLUCIÓ DE 19 DE JULIOL DE 2018 DEL VICERECTOR
D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA, PER LA QUAL S´APROVA LA CONCESSIÓ D´AJUDES EN EL
PROGRAMA DE MOBILITAT PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESESERASMUS+ DEL CONSORCI FUNDACIÓ UNIVERSIA PROJECTE “PLACE
TO PLACE”- CURS ACADÈMIC 2017/2018
Per resolució de 25 de gener de 2018 del Vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València, es va convocar el procediment de preselecció
per al programa de mobilitat per a pràctiques en empreses Erasmus+ del Consorci
Fundació Universia Projecte “Place to Place” per al curs acadèmic 2017/2018.
Per resolució de 22 de març de 2018, el vicerectorat va resoldre la preselecció dels
estudiants del programa de mobilitat per a pràctiques en empreses Erasmus+ del
Consorci Fundació Universia Projecte “Place to Place” per al curs acadèmic
2017/2018.
D´acord amb el conveni del consorci Erasmus+ signat entre Universia i la Universitat
de València per a dur a terme les mobilitats d´estudiants, correspon a la Universitat
de València fer-se càrrec dels pagaments dels estudiants, una vegada rebuda la
quantia de les beques des del Consorci a la Universitat de València.
Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 5 de juliol de 2018, del
Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV 8334 de 9 de juliol) 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, 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, aquest Vicerectorat.

RESOL:
PRIMER:
Adjudicar les beques als estudiants preseleccionats al programa de mobilitat place to
place de la Universitat de València per al curs 2017-18, d´acord amb l’Annex I
d’aquesta resolució.
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SEGON:
Les beques se finançaran en càrrec al pressupost de la Universitat de València, capítol
IV, orgànica 6700509126, específica 20180467, per un import total de 6.012
euros.
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.
Vicerector d´Internacionalització i Cooperació
Per delegació del Rector
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ANNEX I
ADJUDICACIÓ DE BEQUES EN EL PROJECTE
PLACE TO PLACE 2017/2018
COGNOMS

NOM

TITULACIÓ

Quantia de la beca

Carbonell Matías

José Ángel

Grau en Educació Social

912 €

Izquierdo Castilla

Diana

Grau en Nutrició Humana i
Dietètica

1.900 €

Calvo Bayarri

Gabriel

Màster en Bioestadística

3.200 €
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