Resolució de l’1 d’octubre de correcció d’error de la Resolució de 28
de setembre de 2018, del vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València, per la qual es resol
l’adjudicació de les beques "Doble Titulació Internacional" per al curs
2018-2019.
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 i 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
De conformitat amb la Resolució de 15 de maig de 2018 del
Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de
València per la que es convocaren les beques “Doble Titulació
Internacional”,
Revisat l’expedient de les beques "Doble Titulació Internacional" per al
curs 2018-2019, s’han trobat les sol·licituds d’un estudiant i una
estudianta, presentades per Registre d’Entrada amb data 25 de juliol
de 2018 i que compleixen tots els requisits per a rebre la beca.
Atés que s’han presentat 38 sol·licituds,
Atés que els beneficiaris i beneficiàries estan ja incorporant-se a les
universitats de destinació,
RESOL:
Primer. Adjudicar la beca als 38 estudiants i estudiantes relacionats en
l'Annex I "Llista corregida de beneficiaris i beneficiàries. Beques Doble
Titulació Internacional curs 2018-2019”
Segon. Atribuir al certificat d’incorporació o arribada els efectes propis
del document d’acceptació de la beca sense perjudici del dret dels
beneficiaris i beneficiaris a acceptar la beca expressament amb el
document d’acceptació.
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Contra 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 de
l’endemà de la publicació de la present resolució, o bé es podrà
plantejar directament el recurs contenciòs-administratiu davant dels
òrgans de la jurisdicció contenciòs-administrativa de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà a la
seua publicació.
Per delegació del Rector
Resolució de 5 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de
Valencia (DOCV 8334 de 9 de juliol)

Carlos Padilla Carmona
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació.
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