
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 22 DE JULIOL DE 
2022, PER LA QUAL ES NOMENEN ELS I LES MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ 
DE LES AJUDES DE LA SEGONA EDICIÓ DEL PROGRAMA ACTIVA MÚSICA.  
 
Vistes les bases que regulen la segona edició d’ACTIVA MÚSICA del Vicerectorat de Cultura i Societat 

(DOGV 9350, de 30 de maig de 2022), programa destinat a tota la comunitat de la Universitat de 
València: als seus estudiants de grau, màster o doctorat d’estudis oficials o propis, al personal 
docent i investigador (PDI), i al personal d’administració i serveis (PAS), així com al personal 
pertanyent a les seues fundacions, per a la realització d’actuacions musicals 
 
Vista la proposta elevada per la Sra. Vicerectora de Cultura i Societat el 20 de juliol de 2022 per al 
nomenament de membres de la Comissió d'avaluació de l’esmentat programa (referència 
TIQUETING-3523),  
 
Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts de la Universitat de València 
(Decret 128/2004, de 30 de juliol, DOGV de 3 d’agost, modificat pel Decret 45/2013, de 28 de març; 
DOGV núm. 6994, de 2 d’abril),  
 
HA RESOLT:     
 
Nomenar les següents persones com a membres de la comissió d’avaluació de la II edició del 
programa ACTIVA MÚSICA:  
 

• Adela Cortijo Talavera, Directora del Servei de Cultura Universitària de la Universitat 
de Valéncia, que actuarà com a presidenta. 

• Manuel González Ferrandis, Delegat de la Rectora per a Estudiants. 

• Blanca Silvestre Martínez, representant dels estudiants de la Universitat de València. 

• Manuel de la Fuente Soler, Cap d’Iniciatives del programa Activa Música. 

• Salvador Bahilo Ros,  tècnic de gestió del Servei de Cultura Universitària, que hi actuarà 

com a secretàri. 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar els recursos prevists 
en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú. 
 
 
 
 

María Vicenta Mestre Escrivà 
Rectora 
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