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RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2015, del delegat del rector pera Estudiants de la Universitat de Valencia,
per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat Drac Formació Avan~ada any 2015 - primera
resolució.

El delegat del rector pera Estudiants de la Universitat de Valencia, fent ús de les atribucions que Ji confereix la
resolució de 3 d 'octubre de 20 14 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV de JO d 'octubre de 2014)
perla qua! 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 12 de mar9 de 2015, perla qua! es convoquen les
ajudes Drac Formació avan9ada 2015, resol:

Primer
Concedir les Ajudes de Mobilitat- Drac Formació Avan9ada 2015, corresponents a les sol· licituds
presentades en el primer termini (fins al 15 de maig de 20 15) relacionades a l'annex l.

Segon
Per a fer efectiva 1'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de setembre de 2015, la documentació
següent:
l. Informe económic en impres normalitzat que sera facilitat pel SeD!.
2. Copia del certificat d'assistencia a l'activitat.
3. Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament, allotjament i matrícula.
4. Certificat de titularitat del compte bancari, si s'ha canviat.
Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la documentació, es considerara que es desisteix de la
petició.
La quantitat finalment atorgada s'ajustara a les despeses 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 l'endema de la seua publicació, davant el mateix organ que !'ha
dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endema de la
seua publicació.

Valencia, 28 de maig de 2015.

C/M enéndez Pelayo,s/n"- A ul ari 111
46010 Valencia -
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Annex 1.-

DRAC Formació Avanc;ada. Concedides 1a/2015
*Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs

GONZALEZ ORTIZ, DANAE

Castelló

265,00

GULLON SOLETO, JESUS

Castelló

310,00

IBAÑEZ PICAZO, CARMEN

Andorra

537,00

MARTI 1 BADIA, ADRIA

Alacant

47,00

MARTINEZ GIMENEZ, DELFINA

Lleida

265,50

SABATER PAVIA, PAULA

Area de
Barcelona

490,00

Per a fer efectiva l'ajuda conced ida ca ldra presentar, abans del 15 de
setembre de 2015, si escau, la documentació següent:

1.
Informe economicen impres normalitzat que sera facilitat pel
SeD l.
2.
Copia del certificat d'assistencia a l'activitat.
3.
Factures i tiquets originals de despeses de despla<;ament,
allotjament i matrícula.
4.
Certificat de titularitat del compte bancari.
Transcorregut aquest termini , sense l'aportació de la documentació, es
considerara que es desisteix de la petició.
*La quantitat finalment atorgada s'ajustara a les despeses justificades
documentalment, ten int en consideració els maxims indicats en la
convocatoria.
C/ M enéndez Pclayo,s/n° - A ulari 111
46010 V alencia -

