RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2017, del vicerector d’Internacionalització
i Cooperació de la Universitat de València per la qual es concedeixen les
ajudes a estudiantat de la Universitat de València amb discapacitat i/o amb
necessitats especials derivades d’una discapacitat per a la pràctica
d’activitats fisicoesportives de competició durant el primer quadrimestre del
curs 2017-2018.
El vicerector d’internacionalització i Cooperació de la Universitat de Valencia,
fent ús de les competències delegades pel rector mitjançant resolució de 16
de gener de 2017 (DOGV de 27 de gener de 2017), vista l'acta de la
comissió de valoració i d'acord amb les bases d'aquestes ajudes establertes
en la resolució del 30 de juny de 2017,
RESOL:
Concedir ajudes a l’alumnat que s'indica:
RN30209
FQ08165
HM36463
CM44210
OA32174
FL18269
DP69051
KO52066
VA23804

311,688312
253,246753
389,61039
389,61039
389,61039
311,688312
311,688312
253,246753
389,61039
3000

Les persones interessades podran accedir al contingut íntegre de l'esmentat
acte, podran comparèixer en la secretaria del Servei d'Educació Física i
Esports de la Universitat, situada al carrer Menéndez i Pelayo número 19, de
dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 hores, o dilluns o dimarts de 16 a 18
hores. En el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació o
publicació.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, cal interposar,
conforme a L'art 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el
termini d'un mes comptat des de l’endemà a la seua notificació o publicació
davant el mateix òrgan que va dictar l'acte que s'impugna, o bé directament
interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent a la seua notificació o publicació davant els
òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat
Valenciana.
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació
Per delegació del rector (DOGV de 27 de gener de 2017),
Guillermo Palao
València, 3 de novembre de 2017

