
 
RESOLUCIÓ 1a  CONVOCATÒRIA 02/03 

En la reunió de dimarts 21 de gener de 2003, per a estudiar les sol· licituds presentades fins al 20 
de desembre a les accions del Programa Drac que es corresponen amb la primera convocatòria 
de  

• formació avançada,  
• hivern estades breus,  
• hivern estades llargues,  
• PDI i  
• PAS,  

la Comissió del Programa Drac acorda concedir una ajuda a:  
ACCIÓ DRAC – FORMACIÓ AVANÇADA  
LAFUENTE VALERO, MIGUEL ANGEL  
ORTUÑO SÁNCHEZ, MANUEL FRANCISCO  
SANZ GANDARA, CRISTINA  
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO  
   
ACCIÓ DRAC – HIVERN (estades breus)  
PINTO SÁNCHEZ, F. JAVIER  
   
ACCIÓ DRAC – PDI  
CAMPILLO ALHAMA, CONCHI  
CARRETON BALLESTER, M. CARMEN  
TUR VIÑES, VICTORIA  
Aquestes ajudes seran abonades després de dur a terme l'activitat sol· licitada i presentar-ne les 
factures i justificants (tret de les despeses de desplaçament que seran abonades segons el 
quadre de mobilitat publicat juntament amb la convocatòria).  
   
L'ajuda inclou:  

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

• Matrícula d'inscripció (després de presentar-ne el rebut).  
• Despeses d'allotjament (després de presentar-ne les factures i fins a les quantitats 

màximes permeses per la Normativa de Gestió Econòmica de la Universitat d'Alacant, 
12/1999).  

L'ajuda no cobrirà, en cap cas, les despeses de manutenció o un altre tipus de dietes i no 
excedirà mai l'import de 420 euros, per a les accions Drac-formació avançada, Drac-PDI i DRAC-
PAS; ni de l'import de 240.50 euros, per a les Accions DRAC-hivern estades breus i DRAC-hivern 
estades llargues.  
 
Per a l'assignació dels recursos d'aquest programa, es prioritza els sol· licitants als quals no s'ha 
concedit cap ajuda en les convocatòries d'enguany. No obstant això i amb l'objectiu d'arribar a la 
major mobilitat possible, el criteri d'aquest Secretariat és utilitzar els fons assignats fins a esgotar-
los, de manera que en aquesta última convocatòria, i en la mesura que els fons disponibles ho 
permeten, es flexibilitza el criteri de prioritat anterior.  
   
Vicerectorat de Coordinació i Comunicació  
Alacant, 21 de gener de 2003  
 
 


