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Resolució de 18 de novembre de 2013, del Vicerectorat de Relacions
Internacionals, per la qual s'estableix una dotació de dos mil euros per a
col·laborar en la campanya de captació de fons a favor dels damnificats pel Tifó
Haiyan a Filipines, mitjançant el procediment excepcional d'Adjudicació Directa.
Preàmbul
La Universitat d'Alacant, tal com estableix el seu Pla Sectorial d'Internacionalització i la
seua política de Responsabilitat Social Corporativa, té 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.
En el marc d'aquesta política, després del Tifó esdevingut el passat 8 de novembre de
2013, a Filipines, la Universitat d'Alacant realitza una crida solidària a la comunitat
universitària sol·licitant col·laboració amb la campanya “Ajuda Humanitària per a
Filipines en el Campus”, a fi de captar fons per als damnificats pel Tifó Haiyan, a través
del compte del Banc de Sabadell: 0081-3191-41-0001047805, al mateix temps que
acorda realitzar una donació de dos mil euros a la mateixa.
Els fons recaptats es destinaran per a finançar la crida d'emergència de la Creu Roja
Espanyola, per a cobrir l'ajuda de primera necessitat i per al transport de plantes
potabilitzadores d'aigua.
Per tot això, el Vicerectorat de Relacions Internacionals,
RESOL:
Concedir una subvenció de dos mil euros (2.000 €), a la CREU ROJA ESPANYOLA,
CIF Q2866001G, a través del seu compte en el Banc de Santander:
0049-2318-2114395134.
Destinar els fons recaptats en el compte d'AJUDA D'EMERGÈNCIA DE LA UA, 00813191-41-0001047805 a la CREU ROJA ESPANYOLA, una vegada finalitze la
campanya.
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 els interessats podran interposar recurs d'Alçada, davant el
Rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes des de la seua publicació.
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