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RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la vicerectora d'Ocupació de la Un iversitat de
Valencia, per la qual es concedeixen les Ajudes de mobilitat Drac Formació Avan~ada any 2019
pera estudiants i estudiantes de la Universitat de Valencia en el marc del programa de mobilitat
Drac de la Xarxa Vives d'universitats. Segona resolució.

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Univers itat de Valencia, fent ús de les
funcions delegades per la resolució de 19 de juny de 20 19 del Rectorat de la Un iversitat de Valencia
(DOGV 27/06/2019) per la qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores,
la secretaria general, el gerent i altres organs d' aquesta Univers itat; vista la resolució de l' l de febrer
de 2019, perla qual es convoquen les Ajudes Drac Formació Avanyada 20 19 i vista la proposta de la
com issió d' avaluació d ' aquestes ajudes,

RESOL:

Primer
Concedir les Aj udes Drac Formació Avarn;:ada 2019, corresponents a les sol· licituds presentades en el
segon termini (fins al 15 de setembre de 20 19) relacionades a l'annex l.
Segon
Concedi r quatre ajudes de la llista d 'espera del primer termini, per ampliació de l credit, relacionades
e n l'annex II.
Tercer
Denegar les Ajudes Drac Formació Avanr;ada 2019, segon termini, una per incompliment de
documentació i altra per duplicitat en la sol· li citud, relacionades a l'annex III
Contra aquesta resolució, que exhaure ix la via administrativa, es pot interposar recurs potestati u de
reposició en el term ini d' un mes comptador a partir de l'endema de la seua publicació, davant e l
mateix organ que l ' ha dictada, o bé d irectament recurs contenciós administratiu, davant els organs de
la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termin i de dos mesos
comptadors a partir de 1'endema de la seua publicació.

Valencia, 25 d ' octubre de 20 19

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius
Per delegació de la rectora (DOGV 27/06/2019)

M. Adela Valero Aleixandre
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Annex l. Relació d'ajudes DRAC FORMAClÓ AVAN<;ADA, segon termini, conced ides (ordenades

pernota).
lMPORT
CONCEDIT
380,00 €

N.EXP.

NOM

COGNOM

UN1VERS1T AT

1164159

Juan Francisco

Albett Moreno

U. d'Alacant

1058841

Verónica

Riquelme Soto

U. de les riles Balears

655,00 €

1069104

Samuel

Lopez Carril

U. Pompeu Fabra

490,00 €

1069745

Paloma

Escam illa Fajardo

U. Pompeu Fabra

470,00 €

1075406

Beatriz

Reverter Ol iver

1166421

Noelia

1072264

Sergi

de la Torre Mattinez

U. Autónoma de
Barcelona
V. de les Illes Balears

470,00 €

Menero Saborit

U. Catalana d'Estiu

145,00 €

TOTAL

150,00 €

2.760,00 €

Pera fer efectiva l'ajuda concedida cald ra presentar, fi ns el 14 de gener de 2020, la documentació
següent:
l. Informe economicen impres normalitzat, que sera facil itat pel Sedi.
2. Certificat d'assistencia a l' activitat, emes per l'entitat organitzadora.
3. Factures o tiquets originals de despeses de despla9ament, d'allotjament i d'inscripció en
l'activitat.

Transcorregut aquest term ini sense que s'apo1te la documentació, es considerara que es desisteix de la
petició.
La quantitat fi nalment atorgada s'ajustara a les despeses justifícades documentalment, tenint en
compte els maxims indicats en la convocatoria.

VN IVE R?ITI\T ID VA LE NCI/\
Annex II Relació d'ajudes DRAC FORMAClÓ AV ANCADA 2019 de la !lista d'espera de la primera

fase, concedides en segona resolució (ordenades pernota).

N.EXP.

NOM

COGNOM

UNIVERSIT AT

1010638

Luis

León Alcaide

U. Miguel Hernández

IMPORT
CONCEDIT
480,00 €

1007735

Antonella

Gayoso Padula

U. Miguel Hernández

450,00 €

1036204

Vicente

Oliver Bronchal

U. Miguel 1-Iernández

430,00 €

1007559

Jaume

Meseguer Sanchez

U. Miguel 1-Iernández

480,00 €

1010430

Francisco

Marqués Moros

U. Miguel Hemández

480,00 €

TOTAL

2.320,00

Per a fer efectiva l 'ajuda concedida caldra presentar, tins el 14 de gener de 2020, la documentació
següent:

l. Informe economicen impres normalitzat, que sera facil itat pel Sedi.
2. Certiftcat d'ass istencia a l'activitat, emes per l'entitat organitzadora.
3. Factures o tiq uets originals de despeses de despla¡;ament, d'allotjament i d'inscripció en
l'activitat.
Transcorregut aquest terrnini sense que s'aporte la docurnentació, es considerara que es desisteix de la
petició.
La quantitat finalment atorgada s'ajustara a les despeses justificades documentalment, tenint en
compte els maxims indicats en la convocatoria.

Annex III Relació d'ajudes DRAC FORMACIÓ AV ANCADA 20 19 denegades, segon term ini.

EXP.

NOM 1 COGNOM

CAUSA DE DENEGACJÓ

1095775
1100364

Irene Naranjo García Moreno
Sergi Menero Saborit

No aportar la documentació sol·!icitada
Anul · lada per dup licitat

