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Resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa DRAC 
accions 2, 3, 4 i 5 per al tercer període de resolució anual, setembre 2022, 
en compliment de la resolució de 23 de març de 1999 de la Comissió 
Permanent de l’Institut Joan Lluís Vives 
 
Ateses les bases de la convocatòria Programa DRAC de l'Institut Joan Lluís Vives. 
 
Atesa la proposta de l’Oficina de Relacions Exteriors d'aquesta Universitat. 
 
A la vista dels arguments fins aquí adduïts i en virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de 
desembre, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 
2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les competències 
que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD 
GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de 
Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011). 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Atorgar els ajuts proposats per l’Oficina Internacional que es relacionen a la llista 
annexa i que sumen un import total de 3.600,00 € (tres mil sis-cents euros). 
  
Segon. La subvenció es realitzarà amb càrrec al crèdit pressupostari 481.00 i unitat de despesa 
11.25.003. 
 
Tercer. La Universitat es reserva el dret de demanar als beneficiaris tots els documents que 
consideri necessaris per a comprovar l’aplicació de la subvenció. 
  
Quart. Aquesta resolució es notificarà als beneficiaris que s’especifiquen en la llista adjunta 
d’acord amb l’art. 12 de la Ley 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 
La Vicerectora d’Estudiantat, Mobilitat i Ocupació de la Universitat de Girona, 
 
 
 
Dra. Sara Pagans Lista 
(per resolució rectoral de delegació de signatura de data 22 de desembre de 2021) 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, 
les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector de la Universitat de Girona en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
Annex a la resolució rectoral per la qual s’atorguen els ajuts del Programa 
DRAC per al tercer període de resolució anual, setembre 2022, en 
compliment de la resolució de 23 de març de 1999 de la Comissió 
Permanent de l’Institut Joan Lluís Vives 
 
 
ACCIÓ DNI Nom Total atorgat 
Formació avançada ***6383** Irene Triado Sanchez 471,0 
Formació avançada ***7552** Judith Lopez Padral 471,5 
Formació avançada ***2766** Nicolle Martinez López 471,5 
Formació avançada ***1261** Carlos Perelló Miller 471,5 
Formació avançada ***1407** Marc Moreno Pons 471,5 
Formació avançada ***5720** Martí Cordonets Bover 471,5 
Formació avançada ***8839** Miriam El Hilali Morales 471,5 
DRAC PAS ***1702** Alicia Betts Avila 300,0 

 
 

 
                  3.600,00 €  

 
 
 
La Vicerectora d’Estudiantat, Mobilitat i Ocupació de la Universitat de Girona, 
 
 
  
 
Dra. Sara Pagans Lista 
(per resolució rectoral de delegació de signatura de data 22 de desembre de 2021) 
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