
 

Resolució de 25 de febrer de 2021 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al 

Desenvolupament de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica una beca en concepte de 

“estada d'investigació”, mitjançant el procediment d'adjudicació directa a El Habib Yahia. 

 

Antecedents de fet 

Que segons Resolució de 31 de juliol de 2020, per la qual es resolia l'adjudicació dels projectes finançats 

en la Convocatòria de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de l'any 2020, es va concedir un 

projecte CUD a la professora Sra. María del Carmen Román, per un import total de 6.800 €. 

Que entre les activitats que es financen en el citat projecte, es troba una estada d'investigació per a 

l'alumne marroquí El Habib Yahia. 

Que en aplicació de l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 

18-11-2003), que estableix els procediments de caràcter excepcional per a la concessió de subvencions 

pel procediment d'adjudicació directa, 

Aquest Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament, 

 

RESOL: 

Concedir una beca per a finançar l'estada d'investigació de D. El Habib Yahia, amb Núm. de passaport 

FHxxxxx8 (Núm. C.N.I.E. K4xxxx5), que cobreix els següents conceptes: 

• Assignació mensual per import de 800 €, durant els mesos de febrer, març i abril de 2021. 

• Despeses per gestió de visat, desplaçament a la UA des de la seua ciutat d'origen i volta, així 

com assegurança de cobertura assistencial i mèdica, per import de 1.250 €. 

L'import total d'aquesta beca és de 3.650 €, es realitzarà amb càrrec a la clau orgànica 51.60.2E.00.01 del 

Servei de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant. 

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) i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

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 a la seua publicació. 

 

Rosa María Martínez Espinosa 
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