Resolució de 20 de gener de 2021 del Vicerector d'Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València per la qual es convoquen 103 beques
del programa "Beques Santander Erasmus" per a estades de mobilitat en
estudis de grau per al curs 2021-2022.
El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, el Banc Santander i la Conferència de
Rectors d'Universitats Espanyoles (en endavant “CRUE”), van signar al setembre de
2018 un acord per a posar en marxa el programa “Beques Santander Erasmus”, que
té com a objectiu reconèixer l'excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i
afavorir la inclusió educativa i la igualtat d'oportunitats. En virtut d'aquest Programa,
es facilita i promou que fins a un màxim de 2.152 estudiants matriculats en les
Universitats espanyoles associades a la CRUE, reben una beca que es durà a terme
durant el curs acadèmic 2021-2022.
L'objectiu del Programa és ajudar els estudiants universitaris que hagen obtingut una
beca Erasmus+ per al curs acadèmic 2021-2022, fomentant d'aquesta manera la
mobilitat i formació dels estudiants en l'àmbit de la Unió Europea.
En aquest context, la Universitat de València ha subscrit un conveni d'adhesió amb el
Banc Santander pel qual se li atribueixen un total de 103 beques per als seus
estudiants: 2 beques de 2.000 euros cadascuna, 101 beques de 500 euros
cadascuna. Totes les beques estan destinades a estudiants de grau que tinguen una
estada de mobilitat Erasmus estudis adjudicada en el curs 2021-22. Els termes i
condicions de les beques i dels adjudicataris es detallen en les bases de la present
convocatòria.
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús
de les atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'execució
pressupostària per a 2021, així com la Resolució de 12 de gener de 2021 (DOCV
núm. 8999 de 18 de gener), 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, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, 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; i com a
conseqüència del conveni específic d'adhesió signat entre la Universitat de València i
el Banc Santander sobre el Programa "Beques Santander Erasmus"
RESOL:
Primer. Convocar 103 beques del Programa "Beques Santander Erasmus"
destinades a estudiants i estudiantes de grau de la Universitat de València que
tinguen adjudicada una estada de mobilitat Erasmus estudis en el curs 2021-22.

Segon. Aprovar les Bases Reguladores de la convocatòria recollides en l'Annex I.
Tercer. L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost de l'exercici 2021,
orgànica 4122509173, capítol IV, específica 20210002, per un import total de 54.500
euros.
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 de l'endemà a la
seua notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós
administrativa de la Comunitat Valenciana.
Per delegació de la Rectora,
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