Resolució de 25 de febrer de 2021, del vicerector d´Internacionalització i Cooperació, per la que
s´aprova l’adjudicació provisional de les places Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs
acadèmic 2021-2022
D’acord amb la convocatòria i bases de la Resolució de 20 d’octubre de 2020, del vicerector
d´Internacionalització i Cooperació, per la que s´aprova la convocatòria del programa de mobilitat
d´estudiants i estudiantes de Grau per a estudis “Erasmus Estudis” de la Universitat de València
per al curs acadèmic 2021-2022.
Vista la proposta de preselecció realitzada pel coordinador de mobilitat de cada titulació a través
del seu enregistrament en l’aplicació informàtica Mobilitat64
Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la
Universitat de Valencia (DOCV 8999 de 18 de gener de 2021), 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
RESOL:
Primer
Aprovar l’adjudicació provisional de les places del programa Erasmus Estudis per a mobilitats en
el curs 2021-2022 segons l’Annex I d’aquesta resolució.
Segon
Convocar l’estudiantat amb plaça adjudicada a les sessions informatives que es faran el dia 30 de
març, on line, en l’horari i plataforma que s’anunciarà amb antelació suficient.
Tercer
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme a l’art
123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat des de
l’endemà a la seua notificació o publicació davant el mateix òrgan que va dictar l’acte que
s’impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent a la seua notificació o publicació davant els òrgans de la
jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana.
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