
    
 
 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 
 
Resolució de 17 de juliol de 2020 del Vicerectorat de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’amplia el 
termini de resolució del segon termini de la III Convocatòria d'ajuts de 
mobilitat en cooperació al desenvolupament per a membres del sector públic de 
països del Sud Global per fer estades formatives i/o de recerca a la UIB - 2019 
 
El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB, fent ús de les 
atribucions que li confereix la Resolució 12718/2018 del Rectorat, de 10 d’abril, per la 
qual es modifica la Resolució del Rectorat 12275/2017, de 12 de juny, i es fixa una 
nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció. 
 
Vist el final del segon termini de presentacions de sol·licituds en data 13 de febrer de 
2020 de la III Convocatòria d'ajuts de mobilitat en cooperació al desenvolupament per 
a membres del sector públic de països del Sud Global per fer estades formatives i/o de 
recerca a la UIB - 2019, que establia un termini de resolució de tres mesos, que s’ha 
vist alterat de conformitat amb la suspensió dels terminis generada pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la situació de crisi 
sanitària global ocasionada per la COVID-19, i amb l’objectiu de poder disposar de més 
possibilitats i seguretat per a la mobilitat internacional i facilitar l’execució de les 
mobilitats sol·licitades al llarg del curs 2020-21 (abans del 30 de setembre de 2021). 
 
RESOL:  
 
Ampliar el termini de resolució del segon termini de la III Convocatòria d'ajuts de 
mobilitat en cooperació al desenvolupament per a membres del sector públic de països 
del Sud Global per fer estades formatives i/o de recerca a la UIB - 2019 fins al 15 de 
setembre de 2020, de conformitat amb les previsions establertes a l'article 32 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques (LAPAC). 
 
Palma, 17 de juliol de 2020 
 
El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, 
 
 
 
 
Antoni Aguiló 
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