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Oelegació del rector per a estudiants
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2015, del Delegat del Rector per a Estudiants de la Universitat
de Valencia, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació avan~ada any
2014- tercera resolució.

El Delegat del Rector per a Estud iants de la Unive rsitat de Valencia, fent ús de les atribucions que li
confereix la resolució de 3 d'octubre de 20 14 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV de 10
d ' octubre de 2014) perla qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la
secretaria general, el gerent i altres organs d 'aquesta Universitat, i vista la resolució de 14 de maig de
2014, per la qual es convoquen les ajudes Drac Formació avan~ada 20 14, resol:

Primer
Concedir les Ajudes de Mobilitat- Drac Formació Avan9ada 20 14, corresponents a les sol ·licituds
presentades en el tercer term ini (fins al 15 de gene r de 20 15) relacionades a l'annex l .

Segon
Per a fer efectiva l'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de maig de 2015, la
docume ntació següent:
l. Informe economicen impres normalitzat que sera fac ilitat pel SeDi.
2. Copia del certificat d'assistencia a 1'activitat.
3. Factures i tiquets origina ls de despeses de despla~ament, allotjament i matrícula.
4. Certificat de titularitat del compte bancari.
Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la documentació, es considerara que es desisteix
de la petició.

Tercer
La quantitat finalment atorgada s' ajustan\ a les despeses 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 pattir de l'endema de la seua publicació, davant el
mateix organ que 1'ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de
la jurisdicció contenciosa adm ini strativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endema de la seua publicació.

Valencia, 3 de febrer de 2015

C/ M cnéndez Pelayo,s/n° - Aulari III
46010 Valencia -
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DRAC Formació avanc;ada. Concedides 3a/2014
*Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs·

ALMENAR SANCHEZ, ESTEFANIA

Area de
Barcelona

490,00

AVILA GOMEZ, JORGE PABLO

Alacant

287,00 ·

Alacant

287 ,00

CASTELLS G IL, JAVIER

Alacant

287,00

ESCORCIA ARIZA, GARIN

Alacant

287,00

GARCIA BARBERA, ANTONIO

Alacant

287,00

JORNET MOLLA, VERON ICA

A lacant

287,00

LOPEZ.CABRELLES, JAVIER

Alacant

287,00

LLOPIS PEREZ, SE.BASTIAN

Area de
Barcelona

490,00

MARES ALIAGA, FRANCISCO

Alacant

'117,00

MARK SEDGWICK, DANIEL

Area de
Barcelona

490,00

CARBONELL VILAR, JOSE

MIG~EL

Pera fer efectiva l'ajuda concedida ca ldra presentar, abans del 15 de
maig de 2015, si esca u, la documentació següent:
1.
Informe econ6mic en impres normalitzat que sera facilitat pel
SeD l.
2.
Copia del certificat d'assistencia a l'activitat.
3.
Factures i tiquets originals de despeses de desplac;ament,
all otjament i matrícula.
4.
Certificat de titularitat del compte bancari.
Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la docum enta ció, es
considerara que es desisteix de la petició.
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DRAC Formació avan9ada. Concedides ·3a/2014
*Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs

MARTINEZ AQUINO , CARLOS

Area de
Barcelona

490,00

MARTINEZ CAMARENA, ALVARO

Alacant

287,00

MARTINEZ SARTI, LAURA

Alacant

287,00

MIQUEL SEMPERE, ARACELI

Alacant

287,00

PALACIOS CORRELLA, MARIO

Alacant

287,00

PONT NICLOS, ISABEL

Alacant

287,00

RABASA ALCAÑIZ, FERNANDO

Area de
Barcelona

490,00

REIG LOPEZ, JAVIER

Area de
Barcelona

70,00

SABATER PAVIA, PAULA

Area de
Barcelona

490,00

SANZ VIDAL, ALVARO

Area de
Barcelona

490,00

Pera fer efectiva l'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de
maig de 2015, si escau, la documentació següent:
1.
Informe económic en impres normalitzat que sera facil itat pel
SeDI .
2.
Copia del certificat d'assistencia a l'activitat.
3.
Factures i tiquets originals de despeses de desplagament,
allotjament i matrícula.
4.
Certificat de titularitat del compte bancari.
Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la documentació, es
considerara que es desisteix de la petició.

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
4601 O VALENCIA

(34) 963 864 771
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DRAC

seoi

Formació avan<;ada. Concedides 3a/2014
*Ajuda
atorgada

Cognoms i Nom

Lloc del curs

SAUS VILA, ANA

Castelló

160,00

TORRES CAVANILLAS, RAMON

Alacant

287,00

Pera fer efectiva l'ajuda concedida caldra presentar, abans del 15 de
maig de 2015, si escau, la documentació següent:

1.

Informe económic en imprés normalitzat que sera facilitat pel
SeD l.
2.
Cópia del certificat d'assisténcia a l'activitat.
3.
Factures i tiquets originals de despeses de despla9ament,
allotjament i matrícula.
4.
Certificat de titularitat del compte bancari.
Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la documentació, es
considerara que es desisteix de la petició.

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo, s/n
4601 O VALEN CIA

(34) 963 864 771
sedi@uv.es
www.uv.es/sedi

*La quantitat finalment atorgada s'ajustara a les despeses justificades
documentalment, tenint en consideració els maxims indicats en la
convocatoria.

