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RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2015, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística
de la Universitat de Valencia, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat Drac Formació
Avan~ada any 2015, segona resolució.

La vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, fent ús de les
atribucions que li confereix la resolució de I' 1 d' octubre de 20 15 del Rectorat de la Univers itat de
Valencia (DOCV de 14 d' octubre de 20 15) per la qua! s'aprova la delegació de funcions en els
vicerectors i les vicerectores, la secretaria general, el gerent i altres organs d 'aquesta Universitat, i
vista la resolució de 12 de mar9 de 2015, perla qual es convoquen les ajudes Drac Formació avan9ada
20 15, resol:

Primer
Concedir les Ajudes de Mobilitat- Drac Formació Avanr;ada 20 15, corresponents a les sol· licituds
presentades en el segon termini (fins al 15 de setembre de 2015) rel acionades a l 'annex l.

Segon
Per a fer efectiva l'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de gener de 2016, la
documentació següent:
l. Informe economicen impres normalitzat que sera facil itat pel SeDI.
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, s i 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
compte 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 l ' ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de
la jurisdicció contenciosa adm ini strativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endema de la seua publ icació.

Valencia, 16 d ' octubre de 201 5.
La vicerectora d' Estud is de Grau i Política Lingüística
Per delegació del reclor (D

V 14- 10-2015)

Isabel Vázquez Navarro
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ANNEX l. Drac Formació Avan~ada. Concedides 2a/2015
Cognoms i Nom
AVILA GOMEZ, JORGE PABLO
CARBONELL VILAR, JOSE MIGU EL
CASTELLS GIL, JAVIER
ESCORCIA ARIZA, GARIN
GARCIA BARBERA, ANTON IO
JORNET MOLLA, VERONICA
LECHIGUERO CAPARROS, EVA MARIA
LO PEZ CABRELLES, JAV IER
MANEZ NA V ALON, LAURA
MARTINEZ CAMARENA, AL V ARO
MARTINEZ SARTI, LAURA
PALACIOS CORELLA, MARIO
PONT NICLOS, ISAB EL
TORRES CA VANILLAS, RAMON

Lloc de l 'activitat
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
AREA DE BARCELONA
ALACANT
PALMA DE MALLORCA
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT

Ajuda atorgada*

267
227
267
227
227
227
490

227
653
227
267
227
227
400

'Pera fer efectiva l'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de gener de 20 16, la documentació següent:
l. Informe economicen impres normalitzat que sera fac ilitat pel SeD I.
2. Copia del certificat d'assistencia a l'activitat.
3. Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament, allotjament i matricula.
4. Certifica! 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 linalment atorgada s'aj ustara a les despeses justificades documentalment, tenint en compte e ls maxims
indicats en la convocatoria.

