
Resolució d’1 de juny de 2020, del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d’Alacant, per la qual es reprenen els terminis de presentació de sol·licituds de la III 

Convocatòria per a finançar activitats d’investigació orientades al desenvolupament humà i 

que impulsen els Objectius de Desenvolupament Sostenible en països inclosos en el IV Pla 

Director de la Cooperació Valenciana (BOUA 26 de febrer de 2020). 

 

Antecedents de Fet. 

Que el passat 26 de febrer de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant les 

bases de la III Convocatòria per finançar activitats d’investigació orientades al desenvolupament 

humà i que impulsen els Objectius de Desenvolupament Sostenible en països inclosos en l’IV Pla 

Director de la Cooperació Valenciana. 

Que en l’article 8.1 de les citades bases regula el termini de presentació de sol·licituds, establint com 

a data per a presentar-les, el 31 de març de 2020. 

Que, amb motiu de l’estat d’alarma pel COVID19, el 14 de març de 2020, es va suspendre el termini 

de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria, atès l’RD/463/2020 de 14 de març. 

Que l’RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, estableix en el seu article 

9, que, amb efectes d’1 de juny de 2020, es reprendrà el compute de terminis administratius que 

hagueren sigut suspesos. 

Pel que aquest Vicerectorat, 

 

Resol, 

Obrir de nou el termini de presentació de sol·licituds, establint com a data màxima el 10 de juny de 

2020, fins a les 24 hores (fus horari espanyol). 

 

Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a 

partir de l’endemà de publicar-se, davant el Rector, de conformitat amb el que es disposa en els 

articles 123 y 124 de la llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es 

considere oportuna. 

 

Alacant, 1 de juny de 2020. 

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner. 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d’Alacant 
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