
 
 

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2022, de la Vicerectora d’Estudis de la Universitat de 
València, per la qual es publica la concessió de les ajudes per a la iniciació a la 
investigació per a estudiants i estudiantes que cursen estudis de l’últim curs del grau 
de Física o Matemàtiques, i del Màster de Física Avançada, curs 2022-2023. 

La vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de 20 de maig de 2022 del Rectorat de la Universitat de Valencia 
(DOGV de 30/05/2022) per la qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i 
les vicerectores, la secretaria general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat, i 
d'acord amb la convocatòria aprovada per la resolució de 5 de juliol de 2022 per la qual 
es convoquen les ajudes per a la iniciació a la investigació del curs 2022-2023 del 
departament d’Astronomia i Astrofísica, vista la proposta de concessió provisional feta 
per la Junta Permanent de l’esmentat departament, resol: 

Primer 

Concedir les ajudes a les persones relacionades a l'annex I. 

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 l'endemà de la seu 
a publicació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, o bé directament recurs 
contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l'endemà de la seua publicació. 

La Vicerectora d’Estudis 

(Per delegació de la rectora, DOGV 30/05/2022) 

 

 

Isabel Vázquez Navarro 

València, 3 de novembre de 2022.  



 
 
AJUDES INICIACIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ DEP. ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA, 2022-2023 

Resolució de 3 de novembre de 2022. L’import de la concessió és l’establert en les bases de 
la convocatòria. 

 ANNEX I  

CONCEDIDES.  

GRAU DE FÍSICA 

NIF NOM COGNOMS NOTA ORDRE 
*****114K IZARNE MARTÍNEZ DONATO 11,17 1 
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