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Resolució de 25 de gener de 2010, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat d’Alacant, per la qual s’esmena un error de la Resolució de 
14 de desembre de 2009. 
 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació procedeix a esmenar l’error comès en 
la base tercera, corresponent a l’annex II, de la Resolució de 14 de desembre de 2009, per la 
que se per la qual s’estableixen les bases que regulen les línies de finançament de les activitats 
docents, formatives i de sensibilització, que es desenvolupen a Cuba, dins del marc del 
Projecte Havana, vinculades a la Cooperació al Desenvolupament i que és el següent: 
 
On diu: 
 
Base 3. Regulació específica i finançament 
 
a) Vista l’especial dificultat en la posada en marxa d’una acció nova a Cuba, s’estableix un 
termini de dos cursos acadèmics perquè els sol·licitants puguen complir els requisits establits 
en el punt c, de la base segona del present Annex. 
b) S’estableix un import màxim de 7.000 € per a finançar els desplaçaments a Cuba dels 
sol·licitants, amb l’objectiu de facilitar els oportuns contactes i promoure els acords i convenis a 
què fa referència el present Annex. 
c) Si superat el termini de 2 cursos acadèmics no s’haguera arribat a cap acord específic en les 
matèries previstes a desenvolupar, es donarà per finalitzada l’acció i no obtindrà més 
finançament. 
d) En el cas que els acords siguen positius i una vegada firmat el corresponent conveni 
específic, l’acció tindrà la consideració de “consolidada” i serà inclosa en les següents 
convocatòries junt amb la resta de accions establides en l’annex I. 
 
Ha de dir:  
 
Base 3. Regulació específica i finançament 
 
a) S’estableix un import màxim de 7.000 € per a finançar els desplaçaments a Cuba dels 
sol·licitants, amb l’objectiu de facilitar els oportuns contactes i promoure els acords i convenis a 
què fa referència el present Annex. 
b) Si superat el termini de 2 cursos acadèmics no s’haguera arribat a cap acord específic en les 
matèries previstes a desenvolupar, es donarà per finalitzada l’acció i no obtindrà més 
finançament. 
c) En el cas que els acords siguen positius i una vegada firmat el corresponent conveni 
específic, l’acció tindrà la consideració de “consolidada” i serà inclosa en les següents 
convocatòries junt amb la resta de accions establides en l’annex I 
 
Contra la present resolució, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del Rector 
de la Universitat d’Alacant, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució. 
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