
 

1 
 

RESOLUCIÓ del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, del 17 de novembre 
de 2020, per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per a l’alumnat que ha cursat  
cursos monogràfics de Nau Gran en Obert al llarg del curs 2019/2020.  

 

El vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li 
confereix la resolució de  19 de juliol de 2019 del Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV 
8579 de 27 de juny de 2019) 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, d'acord amb 
les bases establertes en la resolució de 18 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les ajudes 
econòmiques per a matrícula dels estudiants i les estudiantes que realitzen activitats de Nau 
Gran en Obert, de la Universitat de València, modificades per la Resolució de 7 de maig de 2020 
que amplia el termini de presentació de sol·licituds, i per la Correcció de 13 d'octubre de 2020 
per la qual es procedeix a modificar el punt 8.2 de la Resolució de 18 de febrer de 2020, i a la 
vista de l’acta de la comissió d’avaluació, reunida el 16 de novembre de 2020,  

RESOL: 

Primer 

Concedir les ajudes econòmiques per a l’alumnat que ha cursat activitats de Nau Gran en Obert 
durant el curs 2019-2020 relacionades a l'annex  I. 

Segon 

Denegar les ajudes econòmiques per a l’alumnat que ha cursat activitats de Nau Gran en Obert 
durant el curs 2019-2020 relacionades a l'annex  II. 

Tercer 

Declarar finalitzada aquesta convocatòria.  

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 seua 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. 

 

 

Antonio Ariño Villarroya 

vicerector de Cultura i Esport 

Per Delegació de la Rectora (DOCV  8579, 27-06-2019) 
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ANNEX I 

AJUDES CONCEDIDES 

COGNOMS NOM QUANTITAT CONCEDIDA 

ABASCAL SUÁREZ ISABEL 51,30 € 
DEL CAMPO MUÑOZ JUAN ANTONIO 51,30 € 
ESTEBAN GORRIZ MARI LUZ 179,87 € 
GUTIÉRREZ SILVERDI MARIA ISABEL 102,60 € 
MAUPOEY GARCÍA MARÍA GLORIA 102,60 € 
PÉREZ DE MIGUEL LORENZO 
 

NATIVIDAD  51,46 € 
TOTAL  539,13 € 

 
 

 

ANNEX II 

AJUDES DENEGADES 

COGNOMS NOM MOTIU DENEGACIÓ 
ESTEBAN PÉREZ M. SOCORRO NO COMPLEIX REQUISITS 

 JUSTICIA FERNÁNDEZ ISABEL NO COMPLEIX REQUISITS 
  


		2020-11-17T13:49:55+0100
	ANTONIO|ARIÑO|VILLARROYA




