
 
RESOLUCIÓ 3a CONVOCATÒRIA 01/02  

Reunida la Comissió del Programa Drac  el dia 11 de setembre de 2002 amb la finalitat d’estudiar 
les sol· licituds presentades fins al 30 d’agost, per a les accions que dintre del Programa Drac es 
corresponen amb: 

• Formació Avançada  
• Hivern-Estades breus  
• Hivern-Estades llargues  
• PDI i 
• PAS  

En la tercera convocatòria del curs 01-02, s’acorda concedir una ajuda als sol· licitants de 
cadascuna de les següents Accions Drac: 
  
ACCIÓ DRAC – HIVERN (Estades breus)  
AGULLO I BLASCO, NÚRIA  
ACCIÓ DRAC – FORMACIÓ AVANÇADA  
ALBERO POVEDA, JAUME  
ACCIÓ DRAC – PDI  
ALFARO GARCIA, PEDRO  
GIL VÁZQUEZ, PABLO  
POMARES BAEZA, JORGE  
IGLESIAS I GARCIA, MAR  
   
Aquesta ajuda s’abonarà amb posterioritat a la realització de l’activitat sol· licitada dintre del 
programa i després de la presentació de les corresponents factures i justificants (excepte per a 
les despeses de desplaçament que s’abonaran sempre segons el quadre de mobilitat publicat 
juntament amb la convocatòria).  
 
L’ajuda inclou els següents conceptes: 

• Desplaçament (segons quadre de despeses de desplaçaments entre la xarxa de les 
universitats de l’Institut Joan Lluís Vives). 

• Matrícula d’inscripció (després de la presentació del corresponent rebut i justificant de 
pagament). 

• Despeses d’allotjament (després de la presentació de les factures i fins a les quanties 
màximes permeses segons la normativa de Gestió Econòmica de la Universitat 
d’Alacant). 

L’ajuda no preveurà en cap moment les despeses corresponents a manutenció o altre tipus de 
dietes i mai excedirà de l’import de 420,71 
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PDI i DRAC-PAS, ni de l’import de 240,40 
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- Hivern (estades breus) i 
DRAC-Hivern (estades llargues ).  
Nota UA: Per a l’assignació dels recursos d’aquest programa, es prioritzarà els sol· licitants que 
no hagen tingut una ajuda concedida en les convocatòries d’enguany. No obstant això, i en vista 
a arribar a la major mobilitat possible, el criteri d’aquest Secretariat és utilitzar els fons assignats 
fins a exhaurir-los.  
   
Roque Moreno Fonseret  
Vicerectorat de Coordinació i Comunicació  
Alacant, 19 de setembre de 2002 
 


