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Resolució de 4 de juny de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant, per la qual es modifica la resolució de 21 de maig de 2019, que resolia la II convocatòria 

per a finançar activitats per a l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

complementàries a projectes de recerca de la Universitat d'Alacant. 

 

Antecedents de fet, 

Primer. Que el passat 20 de maig de 2019 es va reunir la Comissió d'Avaluació encarregada d'establir 

l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en la “II Convocatòria per a finançar activitats per a l'impuls 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, complementàries a projectes de recerca de la Universitat 

d'Alacant”, 

Segon. Que la Comissió va assignar 8 ajudes de 5.000 € als 8 projectes millor valorats, segons els criteris 

de puntuació establits en les bases de la convocatòria.  

Tercer. Que el projecte “Estratègies per a l'ús sostenible i posada en valor del patrimoni geològic en la ciutat 

d'Alacant”, va ser valorat amb 7,90 punts i va quedar classificat en vuitena posició, i va obtindre la 

corresponent subvenció de 5.000, en els termes establits en la convocatòria de referència. Aquest projecte 

té un àmbit d'aplicació circumscrit a la ciutat d'Alacant. 

Fonament de dret. 

Que l'objecte de la convocatòria, regulat en l'article 1 de les corresponents bases reguladores, publicades 

el 22 de febrer de 2019, estableix com a objecte: “finançar activitats de recerca lligades a la Cooperació 

Internacional al Desenvolupament, en el marc de la consecució dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible”. 

Que revisada la documentació i contingut del projecte, “Estratègies per a l'ús sostenible i posada en valor 

del patrimoni geològic en la ciutat d'Alacant” s'ha comprovat que l'àmbit de recerca del projecte és la 

província d'Alacant i consegüenment, no s'ajusta a l'àmbit d'aplicació de la convocatòria. 

Per això resolc, 

Primer. No subvencionar el projecte “Estratègies per a l'ús sostenible i posada en valor del patrimoni 

geològic en la ciutat d'Alacant”, amb la subvenció de 5.000 € inicialment assignada. 

Segon. Assignar la subvenció al projecte “Avaluació de l'impacte de Quisqueya Comença Amb tu sobre la 

primera infància i les famílies vulnerables a República Dominicana”, següent en l'ordre de prelació. 

 

Contra la present resolució, les interessades i els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el 

Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a partir de l'endemà a la seua publicació, de 

conformitat amb l'establit en els art. 121 i 122 de la Llei de Procediment Administratiu, Llei 39/2015 d'1 

d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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