RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, de la vicerectora d’Ocupació i programes formatius 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. Tercera resolució.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, fent ús de les
funcions delegades per la resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València
(DOGV 27.06.2019) per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores,
la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat; d’acord amb la resolució de l’1 de
febrer de 2019, 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 ajudes Drac Formació Avançada 2019, corresponents a les sol·licituds
presentades en el tercer termini (fins al 15 de gener de 2020) relacionades en l’annex I.
Segon. Concedir les ajudes Drac Formació Avançada 2019, corresponents a les sol·licituds que
estaven en llista d’espera del primer termini, relacionades en l’annex II.

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.

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius
Per delegació de la rectora (DOGV 27.06.2019)

M. Adela Valero Aleixandre
València, 5 de març de 2020

Annex I: Relació d’ajudes DRAC FORMACIÓ AVANÇADA 2019 concedides en tercer termini.
N. Exp..

Cognoms

Àrea
Geogràfica

Destinació

Import
Concedit

1240846

LÓPEZ RUBIO, MARÍA

Alacant

U. d'Alacant

310,00€

1231571

ALBERT MORENO, JUAN
FRANCISCO

Barcelona

U. de Barcelona

490,00€

1220020

PAYÁ CASTIBLANQUE, RAÚL

Girona

U. de Girona

500,00€

1215188

MUÑOZ HIGUERAS, DIEGO

Castellò de la
Plana

U. Jaume I

290,00€

1187988

INSA SÁNCHEZ, PAU

Barcelona

U. de Barcelona

468,85€

1168198

LLACER MARTORELL, ARANTXA Barcelona

Institut Ramón
Llull. Barcelona

150,00€

Annex II Relació d’ajudes DRAC FORMACIÓ AVANÇADA 2019 de la llista d’espera de la primera
fase, concedides en tercera resolució.
N. Exp..

Cognoms

Àrea
Geogràfica

Destinació

Import
Concedit

1012839

VICENT MORALES, MARIA

Alacant

U. Miguel
Hernández

480,00€

1011264

PÉREZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS

Alacant

U. Miguel
Hernández

480,00€

