
RESOLUCIÓ DE 16/09/2022, DEL VICERECTORAT DE CULTURA I SOCIETAT DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE LES ACTIVITATS ADMESES PER 
A PARTICIPAR A LA II EDICIÓ DEL CONCURS ACTIVA MUSICA

La Vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, 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 vicerectors, les vicerectores, la 
secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat [2022/4587]

D'acord amb la resolució de  25/05/2022, per la qual es convoca la II edició del Concurs ACTIVA MUSICA,

R E S O L

Aprovar i fer pública la relació definitiva d'activitats admeses per a participar a l'esmentat programa, 
segons el llistat de l'annex I.

La resolució de concessió dels projectes guanyadors es publicarà amb efectes de notificació al Tauler Oficial 
d'Anuncis de la Universitat de València https://tauler.uv.es i en el lloc web #https://links.uv.es/XtgP7kF#. 
Addicionalment, es comunicarà als sol.licitants a través de l'aplicació ENTREU o per correu electrònic.

Contra aquesta resolució,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  es pot interposar un recurs potestatiu de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà 
de  la  seua  publicació,  o  bé  directament  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  dels  òrgans de la 
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos,  comptats a 
partir de l’endemà de la seua publicació.

València,  16/09/2022
La Vicerectora de Cultura i Societat
(Per delegació de la rectora, DOGV 9350, de 30 de maig de 2022)



RELACIÓ DEFINITIVA D'ACTIVITATS ADMESES A LA II EDICIÓ DEL  CONCURS ACTIVA MUSICA 
(per ordre alfabètic)

A N N E X   I

Obert Poètic1

MG Tuna de Derecho de Valencia2

Tres a cordes (ensemble)3

Santa Cecilia4

Banda de música de la Facultat de Farmàcia UV5

Dúo Francisco González & Belén Sánchez6

Duo Miqueta7

Dúo Madera Metálica8

Pequeño Mulo & Charlie Milf9
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