
 

Resolució de 2 de novembre de 2020 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la 

Universitat d'Alacant, per la qual s'atorga una subvenció en concepte d'Ajuda 

Humanitària a Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, mitjançant el procediment excepcional 

d'adjudicació directa. 

Antecedents de fet 

Que la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha originat, entre altres perjudicis, que 

estudiants estrangers, que realitzaven passanties per estudis en la UA, hagen quedat en 

situació vulnerable, en retardar-se o cancel·lar-se els seus desplaçaments de retorn, una 

vegada finalitzat el seu període d'estada en la UA. 

Que Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, becària boliviana del programa de Beques Santander, X 

convocatòria per al curs 2019 -2020, no va poder tornar al seu país d'origen el mes de juliol 

passat, quedant en situació de vulnerabilitat durant diversos mesos, tant a nivell econòmic com 

de cobertura sanitària. 

Que la Universitat d'Alacant, en tindre coneixement d'aquesta situació, a través del Vicerectorat 

de Relacions Internacionals i en el marc d'actuació del seu Pla de Responsabilitat Social, 

RESOL: 

Concedir una ajuda de caràcter humanitari a Ericka Jhoselin Gutiérrez Ayala, amb passaport 

núm. ***0682, que cobreix els següents conceptes: 

 Ajuda Econòmica per un import de 1.300 euros. 

 Abonament de les despeses de desplaçament al seu país, des de Madrid a 

Cochabamba. 

 Despeses per cobertura assistencial i mèdica, durant el període que romanga a 

Espanya, fins a un import màxim de mil euros. 

La despesa es realitzarà amb càrrec a la clau orgànica 51.60.4E.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). 

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 

de publicar-se. 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 
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