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RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2013, del vicerector de Cultura i Igualtat de la
Universitat de Valencia per la qual es concedeixen ajudes a estudiants de la Universitat
de Valencia amb discapacitat i/o amb necessitats especials derivades d'una discapacitat
per a la practica d'activitats fisicoesportives recreatives i de competició per a l'any 2013.
El Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de Valencia, fent ús de les
competéncies delegades pel rector, mitjancant la Resolució 27 de juny de 2012 (DOCV
de 6 de juliol de 2012), d'acord amb el que disposa el programa d'Esport Adaptat
d'aquesta Universitat i d'acord amb les condicions de col-laboració establertes en el
conveni signat amb la Fundació Divina Pastora, vista l'acta de la comissió de valoració i
d'acord amb les bases d'aquestes ajudes establertes en la resolució de 25 d'octubre de
2013,
RESOL:
Primer.- Concedir 3 ajudes de grup 1 a l'alumnat que s'indica:
CANTERO LOPEZ ,PABLO
ECKHARD TIO
,MAURICE FAR
IBAÑEZ DE PEDRO,RAFAEL

650€ i ajuda academicoesportiva
650€ i ajuda academicoesportiva
585€ i ajuda academicoesportiva

Segon.- Concedir 2 ajudes de grup 2 a l'alumnat que s'indica:
AL VAREZ GARCIA ,HECTOR

Gratuítat activitat del S.E.F

Tercer.- Establir la llista de sol·licituds excloses, per les causes que s'indiquen:
Grup2
MERENCIANO HERRERO ,MONICA
JUAN ALDA ,VICENTE

Incompliment punt 4.1.
Fora de termini

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de
l'endemá de la seua publicació, davant del mateix órgan que dicta la resolució o un
recurs contenciós administratiu, davant deis órgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des
de l'endemá de la seua publicació.

Valencia, 22 de novembre de 2013
Per delegació de rector mitjancant resolució de 27 de juny de 2012 (D.O.C.V. de 6 de
juliol de 2012)
Antonio Ariñ , vicerector de Cultura i Igualtat

