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Resolució de 1 de febrer de 2022 del vicerector d'Internacionalització i 

Cooperació de la Universitat de València per la qual es concedeixen les 

Beques de Mobilitat Internacional per a Estudiants de Doctorat de la 

Universitat de València per a l'any 2022 

 

Mitjançant Resolució de 4 de novembre de 2021, del vicerector d'Internacionalització 

i Cooperació de la Universitat de València es van convocar Beques de Mobilitat 

Internacional per a Estudiants de Doctorat de la Universitat de València per a l'any 

2022 

Una vegada tramitades les sol·licituds i baremades d'acord amb les Bases de la 

Convocatòria, publicades les llistes provisionals amb els criteris de baremació i ateses 

les reclamacions presentades  

Fent ús de les atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'Execució 

Pressupostària de la Universtitat de València 2022, així com la Resolució de 12 de 

gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 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, 

segons els Estatuts de la Universitat de València, aprovats per 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 per Reial decret 887/2006, de 21 de 

juliol, aquest Vicerectorat 

 

RESOL: 

Primer  

Concedir les Beques de Mobilitat Internacional per a Estudiants de Doctorat a les 

persones relacionades en l'Annex I. L'acceptació de la beca és requisit indispensable 

per a la seua obtenció. 

Segon 

Aprovar les llistes d'espera ordenades definitives que consten en l'Annex II 

 

Tercer 

Aprovar la llista definitiva de sol·licituds excloses que consta en l'Annex III 
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Quart 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, 

conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, 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 

interposar directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la 

jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 

mesos a comptar des de l'endemà a la seua publicació. 

 

 

 

 

 

Carlos Padilla Carmona 

Vicerrector d'Internacionalització i Cooperació 
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