VN 1VE ~IT¡\T
ID VALENCI¡\
Oologació dol rector por a ostudiants

•

SeDI

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, 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 2014 - segona resolució.

El Delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat de Valencia, fent ús de les atribucions que li
confereix la resolució de 9 de maig de 2014 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV de 16
de maig de 2014) per la qual s' aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la
secretaria genera l, el gerent i altres organs d'aquesta Universitat, i vista la resolució de 14de maig de
2014, per la qual es convoquen les ajudes Drac Formació avan9ada 2014, reso l:

Primer
Concedir les Ajudes de Mobilitat- Drac Formació Avam;ada 2014, corresponents a les sol 'licituds
presentades en el segon termini (fins al 15 de setembre de 2014) relacionades a l'annex l .
Sego"
Per a fer efectiva I'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de gener de 2015, la
documentació següent:
1. Informe economic en impres normalitzat que sera faci litat pe l SeDi.
2. Copia del certificat d'assistencia a I'activital.
3. Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament, allotjament i matrícula.
4. Certificat de titularitat del compte bancari o
Transcorregut aquest termini, sense I'aportació de la documentació, es considerara que es desisteix
de la petició.
La quantitat fina lment atorgada s'ajustara a les des peses justificades documentalment, tenint en
consideració els maxims indicats en la convocatoria.

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 Comun itat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de I'endema de la seua publicació.

Valencia, 24 de setembre de 2014
El Delegat del Rector per a Estudiants
Per delegació del Rector (bOCV /6-05-20/4)

aniel González Serisola
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Annex 1. -

DRAC formac ió avanc;;ada concedides 2a/2014
Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs

BUIGUES PASTOR, DIANA

Castelló

160,00

ESCUDERO ALCAMI , TR INIDAD

Alacant

277 ,00

MARES ALIAGA, FRANCISCO

Eivissa

628,00

Per a fer efectiva I'ajuda concedida caldrá presentar, abans del 15 de
gener de 2015, si escau , la documentació següent:

.1.

Informe economic en imprés normalitzat que será facilitat pel

SeDI .

2.
3.
4.

Copia del certificat d'assisténcia a I'activitat.
Factures i tiquets originals de des peses de desplac;:ament,
allotjament i matricula.
Certificat de titularitat del compte bancari.

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

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
46010 VALÉNCIA
(34) 963 864 796

delegado. estudiants@uv.es
WNW. UV. es/ delestud

La quantitat finalment atorgada s'ajustará a les despeses.justificades
documentalment, tenint en consideracio els máxims indicats en la
convocatoria .

