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Resolució de 22 d'abril de 2016, 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 terratrèmol
esdevingut a Equador, 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 terratrèmol esdevingut el passat 16 d'abril
de 2016 a Equador, la Universitat d'Alacant, en solidaritat amb el poble equatorià,
acorda realitzar una donació de dos mil euros, així com posar en marxa la
campanya: “La Universitat d'Alacant amb Equador”, a fi de captar fons per als
damnificats, a través del compte del Banc de Sabadell amb IBAN: ES85 0081 3191
4100 0104 7805.
Els fons recaptats es canalitzaran a través dels programes d'emergència i primera
necessitat de la Creu Roja Espanyola.
Per tot açò, el Vicerectorat de Relacions Internacionals,
RESOL:
Concedir una subvenció de dos mil euros (2.000 €) a la Creu Roja Espanyola, CIF.
Q2866001G, al seu programa d'Ajuda a Equador.
Donar els fons recaptats en la Campanya d'Ajuda a Equador en la UA, compte
d'Ajuda d'Emergència de la UA: ES85 0081 3191 4100 0104 7805, a la Creu Roja
Espanyola.
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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