
Resolució de 3 de juliol de 2015, del Vicerectorat de Relacions Internacionals, 
per la qual es concedeix una subvenció de tres-cents euros (300 €) al Centre 
d'Educació Integral per a persones amb discapacitat (ALINUR), mitjançant el 
procediment excepcional d'adjudicació directa. 
 

Antecedents, 

La Universitat d'Alacant, conscient del paper que exerceix en la societat actual en la 
qual s'integra, ha assumit el compromís d'estructurar un model de Responsabilitat 
Social Universitària basat en principis i valors que han de compartir de forma 
transversal totes les seues activitats universitàries. Aquests valors i principis, entre 
uns altres, inclouen l'establiment de polítiques de compromís social amb l'entorn 
que ens envolta. 
 
El Centre d'Educació Integral per a persones amb discapacitat (ALINUR), és una 
entitat sense ànim de lucre que té com a meta millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant un projecte de formació integral 
basat en la intel·ligència emocional. Aquesta metodologia ofereix noves alternatives 
per a l'educació i formació de les persones amb discapacitat intel·lectual en l'àmbit 
psicològic, intel·lectual, social, físic i emocional, cobrint totes les seues etapes de 
desenvolupament. 
 
La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals, 
té interès a establir un patrocini de col·laboració, per la qual cosa, 
 
RESOL: 

Concedir una subvenció de tres-cents euros (300 €), que es minoren del pressupost 
del Vicerectorat de Relacions Internacionals, per al patrocini de l'Associació de 
Pares i Familiars d'Adolescents Límit - ALINUR, CIF: G03890621 
 
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 màxim d'un mes a partir 
de l'endemà a la seua publicació. 

 

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 

Vicerector de Relacions Internacionals 


