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RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la vicerectora d'Ocupació de la Universitat de València,
per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat Drac Formació Avançada any 2019 per a
estudiants i estudiantes de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac
de la Xarxa Vives d'universitats. Primera resolució.

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de les
funcions delegades per la resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat de la Universitat de València
(DOGV de 9 de juliol de 2018) 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 Univers itat; vista la resolució de l
de febrer de 20 19, per la qual es convoquen les ajudes Drac Formació Avançada 2019 i vista la
proposta de la comissió d'avaluació d'aquestes ajudes,

RESOL:

Primer
Concedir les Aj udes Drac Formació Avançada 20 l 9, corresponents a les sol·licituds presentades en el
primer termini (fins al 15 de maig de 20 19) relacionades a l'annex I.
Segon
Establir una llista d'espera amb l'ordre establert a l'annex 11.
Tercer
Denegar les Ajudes Drac Formació Avançada 2019, corresponents a les sol·l icituds relacionades a
l'annex Ill
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 admin istratiu, 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.

/

M..........
Adela Valero Aleixandre

València, 31 de maig de 20 19
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Annex I. Relació d'ajudes DRAC FORMACIÓ A V ANÇADA concedides ordenades per nota.
Exp.

Cognoms i Nom

1008958 SEIJAS DA SILVA, AL VARO JA VIER
1007350 SEBASTIA LUNA, PAZ
1007518 NOGUERA GOMEZ, JAUME

Àrea
Geogràfica

Universitat

ALA
ALA

UMH
UMH

ALA

UMH

Impo1t
concedit*

220
480
480
TOTAL

1180

*Per a fer efectiva l' ajuda concedida caldrà presentar, abans del 15 de setembre de 2019, la
documentació següent:

l.
2.
3.

4.

Informe econòmic en imprès normalitzat que serà facilitat pel Sedi.
Còpia del certificat d'assistència a l'activitat.
Factures i tiquets originals de despeses de desplaçament, allotjament i matrícula.
Certificat de titularitat del compte bancari, s i s'ha canviat.

Transcorregut aquest termini, sense l'aportació de la documentació, es cons iderarà que es desisteix de
la petició.
La quantitat finalment atorgada s'ajustarà a les despeses justificades documentalment, tenint en
compte els màxims indicats en la convocatòria.
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Annex 11. Relació d'ajudes DRAC FORMACIÓ AVANÇADA en llista d' espera (ordenats per nota)
EXP.

COGNOMS l NOM

ÀREA GEOGRÀFICA

AJUDA
SOL·LICITADA {€)

NÚM. LLISTA
D'ESPERA

1010638

LEÓN ALCAIDE, LUIS

ALA

480

l

1007735

GAYOSO PADULA, ANTONELLA

ALA

450

2

1036204

OLIVER BRONCHAL, VICENTE

ALA

430

3

1007559

MESEGUER SANCHEZ, JAUME

ALA

480

4

1010434

MARQUES MOROS, FRANCISCO

ALA

480

s

1012839

VICENT MORALES, MARIA

ALA

480

6

1011264

PÉREZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS

ALA

480

7

Annex Ill Relació d' ajudes DRAC FORMACIÓ A V ANÇADA 2019 denegades.
Exp.

Cognoms i Nom

Causa de denegació

1010404 THOREZ, GREGOi RE JEAN

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants que participen en
programes de mobilitat

1013748 RIQUELME SOTO, VERÓNICA

Sol·licitud presentada fora de ter mini.

1030794 REVERTER OLIVER, BEATRIZ

Sol·licitud presentada fora de termini.

1023942 RUBIN OSANZ, MARCOS

No haver aportat la docum entació necessà ria

1011518 LUMBRERAS TEIJEIRO, ALEJANDRO

No haver aportat la documentació necessària

1038388 GRANELL SALES, FRANCESC

Sol·licitud presentada fora de term ini.

1036327 SANJUAN BELDA, JORDI

Sol·licitud presentada fora de termin i.

