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Delegació per a Estudiants

RESOLUCIÓ DEL 27 DE MAIG DE 2013, DEL DELEGAT DEL RECTOR PER A
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA PER LA QUAL S'AMPLlA
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LlCITUDS PER A LES BORSES DE
VIATGE PER A ACTIVITd TS DE COOPE!!IA IÓ I SOLlDARITAT PER A
ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
¡

El Delegat del Rector per a Estudiants de. la Universitat de Valencia, fent ÚS de les
atribucions que li confereix la Resolució de 31 de juliol de 2012 (DOGV de 6 de
1
setembre de 2012), del Rectorat de la Universllat de Valencia , per la qual s'aprova la
delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores , la secretaria general, el
gerent i altres órgans d'aquesta Universitat I
/

""'J'
Vista la resolucló de 21 de novembre ~e 01-2 per la qual es convocaven les Borses de
Vlatge per a activitats de Cooperació I Solidaritat per a estudiants i estudiantes de la
Universitat de Valencia que cursen estudis oficials a centres propis d'aquesta
Universitat, per a I'any 2012.

HE RESOLT:
Ampliar el termini de realització de les activitats fins al 30 de setembre de 2013.

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