
RESOLUCIÓ DE 30 D’ABRIL DE 2021 DEL VICERECTORAT DE CULTURA I ESPORT DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES AJUDES I CONCURS 
ACTIVA CULTURA 

La Vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, fent ús de les atribucions 
que li confereix la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València 
(DOGV de 18 gener de 2021),  per la què s’aprova la delegació de competències en els 
vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta 
Universitat. [2021/241] 

D’acord amb la resolució del 10 de febrer de 2021 del Vicerectorat Cultura i Esport de 
la Universitat de València, per la qual es convoca el I Concurs Activa Cultura i

Vista la proposta del jurat del concurs, reunida mitjançant videoconferència el dia 29 d’abril 
de 2021  a les 18:38 hores. 

RESOL 

Concedir les ajudes del I Concurs Activa Cultura  als projectes relacionats en l’annex 
I, imputables al codi orgànic 5210000000 i centre de cost 5210015, per un import total 
de 12.318,50€. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar 
potestativament un recurs de reposició en el termini d’un mes a partir dia següent a la 
publicació, davant del mateix òrgan que dicta resolució, o un recurs contenciós administratiu 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en 
el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la seua publicació. 

València, a 30 d’abril de 2021 

La Vicerectora de Cultura i Esport 
Per delegació de la rectora (DOGV de 18 de gener de 2021) 

Ester Alba Pagán 



ANNEX I 

RELACIÓ GUANYADORS I CONCURS ACTIVA CULTURA 

Clasificació Denominació del projecte Import 

1 ¡Quítate la máscara! 1.395,50 

2 Imagine un mundo mejor 1.824,10 

3 Parnaso por las Humanidades 2.000,00 

4 Atemps-10i9 2.000,00 

5 Bitácoras textiles. Construcción de identidad en tiempos de pandemia 2.000,00 

6 Sive deus,sive dea 2.000,00 

7 Banlieusards 478,90 

8 El muerto es otro 620,00 

TOTAL  12.318,50 
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