
 

Resolució de 30 de juliol de 2020 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la 

Universitat d'Alacant, per la qual s'amplia la beca de l'alumne de doctorat Domingo 

Felipe Aráuz Chévez, durant el mes d’agost de 2020. 

 

Antecedents de fet 
 
Que la Universitat d'Alacant, a més de les seues funcions docents i investigadores, actua 
com a agent de canvi social en la comunitat en la qual s'integra. 
Que, tal com estableix en els seus propis estatuts, entre els seus valors i principis s'inclouen 
l'establiment de polítiques de compromís social i solidaritat amb el món que ens envolta, 
especialment amb les persones i pobles més desfavorits. 
 
Que la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, publicat pel Govern d'Espanya en el Reial decret 463/2020, de 
14 de març i posteriors ampliacions i modificacions, ha ocasionat, entre altres perjudicis, que 
es retarden o cancel·len desplaçaments d'estudiants de la UA als seus llocs de procedència, 
quedant en alguns casos, en situació de vulnerabilitat al no disposar de recursos per a 
subsistir dignament. 
 
Que Oscar Domingo Felipe Aráuz Chévez, alumne del Doctorat en Investigació Educativa 
de la Universitat d'Alacant, - en el marc de les obligacions contretes en el Conveni Específic 
de Cooperació Educativa per a la formació de professorat iberoamericà en estudis de 
Doctorat, de data 15 d'abril de 2014 i posterior actualització de 19 de gener de 2016, 
subscrit entre la Fundació Carolina i la Universitat d'Alacant -, realitza una estada 
d'investigació que estava prevista que acabara en juliol de 2020. 
 
Que, a causa dels esdeveniments nomenats anteriorment, el seu vol ha sigut ajornat per la 
companyia aèria, com a mínim fins a primers de setembre de 2020, no disposant l'alumne 
de recursos per a subsistir durant el mes d’agost. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, la Universitat d'Alacant, a través de la clau orgànica 
51.60.4B.00.01 del Servei de Relacions Internacionals, 
 
RESOL: 
 
Prorrogar la beca de l'alumne Domingo Felipe Aráuz Chévez, amb número de passaport 
****6640*, durant el mes d’agost de 2020, per un import de quatre-cents euros (400 €). 
 
La present concessió ve regulada pel procediment de caràcter excepcional, de concessió de 
subvencions, establit en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (BOE 18-11-2003). 
 
Contra la present resolució, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada 
davant el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a partir de 
l'endemà de la seua publicació. 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 
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