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Delegació del rector per a estudiants

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, del Delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat de
Valencia, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació avan~ada any 2014
- primera resolució.

El Delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat de Valencia, fent liS de les atribucions que li
confereix la resolució de 9 de maig de 20 14 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV de 16
de maig de 2014) per la qual s' aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la
secretaria general, el gerent i altres órgans d' aquesta Universitat, i vista la resolució de 14 de maig de
20 14, per la qual es convoquen les ajudes Drac Formació avan9ada 2014, resol:

Primer
Concedir les Ajudes de Mobilitat- Drac Forma ció A van , ada 20 14, corresponents a les so l'licituds
presentades en el primer termini (fins al15 de maig de 2014) relacionades a I'annex l .
Segoll
Per a fer efecti va I'aj uda concedida caldra presentar, abans del 15 de setembre de 2014, la
documentació següent:
1. Informe económic en impres normalitzat que sera faci litat pel SeDi.
2. Copia del certificat d'assistencia a I'activitat.
3. Factures i tiquets originals de despeses de despla,ament, allotj ament i matrícula.
4. Certificat de titularitat del compte bancari , si s'ha canviat.
Transcorregut aquest termini, sense I'aportació de la documentació, es considerara que es desisteix
de la petició.
La quantitat finalment atorgada s'aj ustara a les des peses justificades documentalment, tenint en
consideració els maxims indicats en la convocatoria .

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d ' un mes comptador a partir de I'endema de la seua publicació, davant el
mateix organ que I' ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de
la jurisdicció contenciosa admi nistrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de I'endema de la seua publicació.

Valencia, 26 de maig de 2014
El Delegat del Rector per a Estudiants
Per delegació del Reclor (DOCV 16-05-20/ 4)
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Annex 1.-

D RAe formació avanc;:ada concedides 1 a /2014
Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs

BENEITO MOLLA, PAULA

Vic

170,00

CASTELLS PRENAFET A, MARINA

Vic

111,45

GONZALEZ NAVARRO, IRENE

Vic

130,00

GONZALEZ SEGU1, MELANIA

Vic

111,45

GUIJARRO FERRER, LLUIS

Palma de
Mallorca

233,00

IBANEZ' PICAZO, CARMEN

Andorra

537,00

MARCO FERNANDEZ, JUAN PEDRO

Vic

200,00

MARTI I BADIA, ADRIA

Vic

170,00

PERPINY A I PUIG, ALBERT

Vic

111,45
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Per a fer efectiva I'ajuda co)1 edida 1 dra presentar, abans del 15 de setembre de
2014, si escau, la documentaci6 ~egüent:

1.
2.

3.

4.

Informe economic en impres normalitzat que sera facilitat pe! SeD!.
Copia del certificat d'assistencia a I'activital.
Factures i tiquets originals de despeses de despla~ament, alIotjament i
matrícula.
Certificat de titularitat del compte bancari, si s'ha can vial.

Transcorregut aquest termini, sen se I'aportació de la documentació, es
considerara que es desisteix de la petició.

Au lari 111
Av. M enéndez y Pe layo, s/n

4 601 0 VALÉNCIA
(34) 963 864 796
de legacio. estudia nts@uv.es

www.uv.es/delestud

La quantitat finalment atorgada s'ajustara a les despeses justificades
documentalment. tenint en consideració els maxims indicats en la convocatoria.

