
  
 
 

RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNY DE 2022, DEL VICERECTORAT DE CULTURA I SOCIETAT DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
AVALUADORA DE LA II EDICIÓ DEL CONCURS ACTIVA CULTURA 

La Vicerectora de Cultura i Societat, d'acord amb les competències delegades per resolució 
de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV núm. 9350 de 30 
de maig de 2022), per la qual s'aprova la delegació de competències en els vicerectorats,  
la secretaria general, la gerència i altres òrgans d'aquesta Universitat [2022/4587] 

 

RESOL: 

Amb la finalitat de donar compliment al punt catorzé de la resolució de 20 de maig de 2022 de la 
Rectora d'aquesta Universitat, per la qual s’aprova la delegació de competències en els 
vicerectorats, la secretaria general, la gerència i altres òrgans d' aquesta universitat, es varia la 
composició de la comissió avaluadora dels ajuts ACTIVA CULTURA,  destinada a estudiants de la 
Universitat de València, la qual quedarà formada de la següent manera: 

- Persona titular de la Delegació de la Rectora per a l’Estudiantat, qui la presidirà. 
- Director general de l’Institut Valencià de Cultura, o persona en qui delegue. 
- Persona representant de la fundació col·laboradora. 
- Cap d’iniciatives d’Activa Cultura de esta universitat, o persona en qui delegue. 
- Cap de la Secció d’Exposicions del Servei de Cultura Universitària d’aquesta universitat, o 

persona en qui delegue.  
- Un estudiant o una estudianta d'aquesta universitat. 
- Un tècnic o una tècnica del Servei de Cultura Universitària d'aquesta universitat, qui actuarà 

com a secretari/secretària.  

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, dins del termini d'un mes a comptar de l'endemà 
de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la 
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana,  dins del termini de dos mesos a 
comptar des de l' endemà de la seva publicació. 

 
València, 10 de juny de 2022 
La vicerectora de Cultura i Societat 

(Per delegació de la Rectora DOGV 30.05.2022) 
 
 
 
 
 
 
 

Ester Alba Pagán 
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