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Resolució DRAC – Estiu 2017 
 
Vistes les sol·licituds presentades pels estudiants, vista la proposta de la comissió de selecció, 
d’acord amb el que establixen les bases de la Convocatòria DRAC Estiu 2017 de l’UPV resolc: 
 
Primer 
Atorgar les ajudes DRAC Estiu als alumnes que apareixen a l’Annex I de la present resolució, per 
al curs sol·licitat. 
 
Segon 
Els alumnes que han obtingut una ajuda DRAC-Estiu hauran de presentar a la OPII abans del 31 
d'octubre de 2017 la següent documentació per tal de rebre el pagament:  

 Full de dades personals signat per l'estudiant, que inclouen la informació del banc on es vol 
cobrar l'ajut.  

 Fotocòpia del DNI o document equivalent  
 Fotocòpia de la cartilla on es vol cobrar l'ajuda per la pàgina on apareix el codi IBAN 
 Fotocòpia del certificat del curs emés per l'entitat organitzadora  
 Documents originals que justifiquen les despeses (factura allotjament, transport, matrícula)  

 
Tercer 
Es considerarà que renuncien a l'ajuda aquells beneficiaris que no hagen presentat la 
documentació en el termini establert.  
 
Quart 
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament 
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des de la publicació, 
d’acord amb allò que s’ha previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o 
directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent, en el termini de dos mesos 
des de la publicació de la present resolució. 
 
Valencia, 21 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
Juan Miguel Martínez Rubio.  
Cap del Gabinet del Rector  
(P.D.F. del rector de 31 de maig de 2013) 
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Annex I. Ajuts DRAC-Estiu atorgats 

 

CENTRE  DNI  PUNTUACIÓ TOTAL  IMPORT 

ETSINF  44891225  0,451 360 Euros 

EPS Gandia  73590219  2,746 160 Euros 

Industr.  23822573  0,844 160 Euros 

Camins  53759883  1,211 360 Euros 

Agronómica  20842687  2,187 360 Euros 

Agronómica  48764208  2,813 160 Euros 

 
 
 


