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Delegació per a Estudiants

RESOLUCIÓ del 6 de febrer de 2014, del Delegat del Rector per a Estudiants de la Univer sitat
de Valencia, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació' avan~ada any
2013 - tercera resolució.
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El Delegat del Rector per a E {,(¡jants de la pni ~rsitat (le';.V~~ncia, fent ús de les atribucions que Ii
confereix la resolució de 3 1 dejuliol de 20 12 de ectorat de hf Universitat de Valencia (DOCV de 6
de setembre de 20 12) per la qual s' aprové rudelegagió de funcion en els vicerectors i les vicerectores,
la secretaria general, el gerebt j altres organs d'aquesta Universita i vista la resolució de 30 de maig
de 2013 , per la qual es convoquen les ajudes Drac orm CiÓj avan9 tia 20 13, resol:
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Concedir les Ajudes de
/:Ji i at- DLac f"orma c ~ ~ an,adZ' 013, corresponents a les sol' licituds
presentades en el tercer termjni p ns al 15 de gener (le' 20" 4 elacionades a l'annex l.
Segon
Denegar les Ajudes de Mobilitat- Drac Formació Avan, ada 20 13, corresponents a les sol' licituds .
presentades en el tercer termini (fins al 15 de gener de 20 14) relacionades a l'annex n.
Tercer
Per a fer efectiva I'ajuda concedida caldra presentar abans del 15 de maig de 20 14, la documentació
següent:
1. Informe económ ic en impres normalitzat que sera facilitat pel SeDi.
2. Copia del certificat d'assistencia a I' activitat.
3. Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament, allotjament i matrícula.
Transcorregut aq uest termini, sen se I'aportació de la documentació, es cons iderara que es desisteix
de la petició.

Contra aquesta resolució, 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
mateix organ que I' ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els órgans de
la jurisdicció contenciosa adm inistrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de I'endema de la sella publicació.

Valencia, 6 de febrer de 20 14
El Delegat del Rector per a Estudiants
Pe,. delegació del Reclor (DOCV 6-9-20/2)

Daniel González

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
4601 O VAL~NCIA
(34) 963 864 796
delegacio.estudiants@uv.es
www.uv.es/delestud
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Annex 1.-

Delegació per a Estudiants

DRAC

forma ció avanc;:ada concedides 3 8 /2013

Cognoma i Nom

Lloc del cura

Ajuda
atorgada

ABI ETAR LOPEZ, MIRIAM

Area de
Barcelona

CANTON VITORIA, RUBEN

Area de
Barcelona

6,75

Area de
Barcelona

236,00

FERRI ANGULO, DANIEL

Area de
Barceloná

198,92

GARCIA ESCRIVA, ANNA

Castelló

129,00

LAFUENTE ROYO , TERESA

Area de
Barcelona

240,50

LLOPIS I ALARCóN , MOISES

Castelló

129,00

MEDRANO MORCILLO, ESTHER

Area de
Barcelona

445,70

PALOMARES ESCRIVA, LORENA

Area de
Barcelona

232,67

PLA BLASCO, LUIS

Area de
Barcelona

198,92

QUERALT LAZARO , JUAN CARLOS

Area de
Barcelona

129,00*

SAEZ PIERA, CARMEN

Castelló

129,00*

DIAZ BETANCOR , ZENEIDA

:"'::1

490,00*

Per a fer efectiva I'ajuda concedida caldrá presentar , abans del 15 de maig de
201 <) si escau , la documentació següent :
1.
2.
3.

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
46010 VALENCIA
134) 963 864 796
delegacio.estudiants@uv,es
www.uv.es/delestud

Informe económic en imprés normalitzat que será facilitat pel SeDI.
Cópia del certificat d'assisténcia a I'activitat.
Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament, allotjament
i matrícula.

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

*

Quantitat máxima a atorgar, pendent de justificar.

VNIVER?ITA-T
ID Q-VA LEN e lA

Delegació per a Estudiants

DRAC

Annex 11.-

forma ció avanc;:ada denegades 38/2013

Cognoms i Nom
CEJU ELA ANGULO , MARCOS

I

Aular; 111
Av. Menéndez y Pelayo, sIn
46010 VALENCIA

[34J 963 864 796
delegacio.estudiants@uv.es

www.uv.es/delestud

Presentada lora de termini , segons
el que disposa el punt 6 - 1 de les
bases de la convocatoria.

