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Resolució de 7 de juny de 2010, del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació, per la qual es dota una beca d'adjudicació 
directa a D. Exil Lucienna, amb NIF, 003-519-029-7, Cap de Servei dels 
Ecosistemes Costaners i Aquàtics del Ministeri del Medi d'Haití. 
 

Introducció. 

La Universitat d'Alacant, tal com estableix el seu Pla Sectorial 

d'Internacionalització, compte entre els seus objectius la solidaritat cap als 

pobles més desfavorits, la qual es materialitza mitjançant la realització 

d'accions encaminades a millorar les condicions econòmiques, socials i 

humanes dels col·lectius més vulnerables. 

Seguint amb aquesta política, a través del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals i Cooperació, en col·laboració amb el Departament d'Estudis    

Jurídics de l'Estat, s'estableix una subvenció amb l'objecte d'ajudar al poble 

haitià, després del terratrèmol del passat 12 de gener de 2010, mitjançant el    

finançament de la formació de recursos humans en aquelles àrees que són 

prioritàries en la zona.  

La beca objecte de la present resolució serà cofinançada entre el 

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, que es farà càrrec de 

l'import corresponent a l'exempció de les taxes acadèmiques, a través del 

seu Programa D'ajudes per a Finançar Màsteres Oficials, i l'assignació 

mensual del beneficiari; i el Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, que 

finançarà les despeses de desplaçament i segur mèdic del mateix. 



Característiques de la beca: 

La beca d'adjudicació directa, es regula segons el procediment de caràcter 

excepcional establit en l'article 22.c de la Llei 387/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions i té les següents característiques: 

Període: des del 1 d'octubre de 2010 fins al 30 d'abril de 2011, ambdós 

inclusivament. 

Conceptes inclosos: 

1. Exempció de les taxes acadèmiques per a cursar els estudis del Màster 

Oficial en Dret Ambiental. 

2. Assignació mensual durant el seu període de vigència de set-cents (700 €) 

per a cobrir les despeses d'allotjament i manutenció. 

3. Borsa de viatge per a cobrir les despeses de desplaçament des del seu 

país d'origen i viceversa. 

4. Segur mèdic primari i d'accidents, no farmacèutic, per a malalties no 

contretes amb anterioritat a l'inici de la beca, amb la companyia que 

determine la Universitat d'Alacant. També s'inclouen les despeses de 

repatriació en cas de mort o accident de caràcter greu. 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs 

d'Alçada davant el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de 

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

la publicació de la mateixa. 
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