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Delegació per a Estudiants

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, del Delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat de
Valimcia, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació avan~ada any 2013 .
- primera resolució.
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El Delegat del Rector per a
la Uni% rsitat
fent ús de les atribucions que Ji
confereix la resolució de 31 de juliol de 20 -2 tlel Rectorat de a Universitat de Valencia (DOCV de 6
de setembre de 2012) per la qm¡J s'aprova I delegacló de func 'onsj en els vicerectors i les vicerectores,
la secretaria general, el gerent altres organs d 'a uesta Universitat, i vista la resolució de 30 de maig
de 2013, per la qual es con¡oquen les ajudes Drac Eormació avanyada 2013, resol:
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Concedir les Ajudes de Mfbilitah Drac 'Formaodj, }jlVan't;ad 2013 , corresponents a les sol·licituds
presentades en el primer terl11ini (fins al 15 de maig dé 2013) relacionades a I'annex l.
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Per a fer efectiva I'ajuda concedid' calara ?e entar, abans del 15 de setembre de 2013, la
documentació següent:
1. Informe economic en impres norrnaJitzat que sera facilitat pel SeDi.
2. Copia del certificat d'assistencia a I'activital.
3. Factures i tiquets originals de despeses de desplayament, allotjament i matrícula.
Transcorregut aquest termini , sense I'aportació de la documentació, es considerara que es desisteix
de la petició.

Contra aquesta resoluciá, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes comptador a partir de I'endema de la seua publicació, davant el
mate ix organ que 1' ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de
la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l' endema de la seua pubJicació.

Valencia, 31 de maig de 20 I 3
El Delegat del Rector per a Estudiants
Per delegació del Rector (DOCV 6· 9·2012)

l
Daniel González Serisola

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
4601 O VALENCIA
(34) 963 864 796
delegacio.8studiants@uv.es
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Annex 1.- D RAe formació avam;:ada concedides 1 a /2013
Cognoms i Nom

Uoc del curs

Ajuda
atorgada

CUENCA LORENTE, MARIA DEL MAR

Area de
Barcelona

216,00

GARCIA AGUILERA, JENNIFER

Alacant

290,00

IBAÑEZ PICAZO, CARMEN

Perpinya

520,00

MARTI I BADIA, ADRIA

Alacant

104,00

SUAY MATA LLANA , IGNACIO

Area de
Barcelona

216,00

• Per a fer efectiva I'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de setembrE
de 2013, la documentació següent:
Aulari IJI
Av. Menéndez y Pelayo, s/n

46010 VALENCIA
(34) 963 864 796
deJegacio.estudiants@uv.es
www.uv.es/delestud

1.
2.
3.

Informe economic en imprés normalitzat que sera facilitat pel SeDI.
Copia del certificat d'assisténcia a I'activitat.
Factures i tiquets originals de despeses de desplac;:ament, allotjament i
matrícula.

Transcorregut aquest termini, sense I'aportació de la documentació, es
considerara que es desisteix de la petició.
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