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Resolució de 16 de febrer de 2017 del Vicerectorat de Relacions Internacionals, per la
qual s'atorga una subvenció per import de 500 € com a ajuda per a material didàctic i
de transport per a l'alumne Lejlifa Jatri Mohamed, amb NIE Y2192983-Q, mitjançant el
procediment excepcional d'adjudicació directa.
Introducció
La Universitat d'Alacant, a més de les seues funcions docents i investigadores, actua com a
agent de canvi social en la societat en la qual s'integra. En conseqüència, entre els seus
valors i principis s'inclouen l'establiment de polítiques de compromís social amb el món que
ens envolta. Entre els citats principis es troba la solidaritat cap als pobles més desfavorits,
que es materialitza mitjançant la realització d'accions encaminades a millorar les condicions
econòmiques, socials i humanes dels col·lectius més vulnerables, tot açò en el nou marc
d'actuació de l'agenda 2030 de les Nacions Unides i els 17 nous Objectius de
Desenvolupament Sostenible, aprovats durant la 69ª Assemblea General de les Nacions
Unides del passat mes de setembre de dos mil quinze.
A més, la Universitat d'Alacant està adherida a la Declaració de suport als refugiats, emesa
per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, del passat vuit de setembre
de dos mil quinze. En aquesta, s'insta al conjunt de les universitats públiques a facilitar
l'accés a la universitat de les persones refugiades i que estan arribant a Europa com a
conseqüència de l'alt grau de conflictivitat en els seus països d'origen, així com facilitar la
seua integració social en la nostra comunitat.
Per tot l'exposat anteriorment, la Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de
Relacions Internacionals,
RESOL:
Concedir una subvenció a Lejlifa Jatri Mohamed, amb NIE Y2192983-Q, estudiant originari
dels campaments de refugiats sahrauís, per import de 500 €, com a ajuda per a la compra
de llibres durant el curs 2016/2017.
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.
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