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Resolució de 5 de maig de 2014, del Vicerectorat de Relacions Internacionals, per la qual 

es financen activitats d’ajuda humanitària amb el poble sahrauí durant l’exercici 2014, per 

import de cinc mil euros. 

 
Introducció. 

La Universitat d’Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals dona suport 

des de fa anys diversos programes d’ajuda humanitària i desenvolupament humà sostenible en 

els campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, a Algèria, en col·laboració amb l’administració 

sahrauí. 

Durant l'any 2014, l'activitat plantejada es desenvolupa en el marc general d'actuació de la lluita 

contra la pobresa, d'acord amb els Objectius del Mil·lenni establits per les Nacions Unides i les 

directrius del IV Pla Director, període 2013-2016, de l'Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament. L'objectiu específic de les activitats subvencionades és 

l'impuls de la qualitat docent-formativa de l'Escola d'Infermeria Ahmed. 

La present Resolució s’executa amb càrrec als crèdits disponibles en el Centre de Despesa 

011245, codis GEMA: 05160000/00/481/0001 del Servei de Relacions Internacionals i està 

supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. 

En la línia d’actuació descrita en el paràgraf anterior i d’acord amb el procediment 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), aquest Vicerectorat: 

Resol, 

Establir una donació, per import de CINC MIL euros (5.000 €), destinats a millorar l’equipament 

de l’Escola d’Infermeria Ahmed Abdel-Fatah en Tindouf, en els termes establits en l’annex I de 

les presents bases. 

El règim de justificació de la subvenció s'ajustarà al que estableix el capítol IV de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reglament que la desenvolupa, aprovat en el 

RD 887/2006, de 21 de juliol. 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs d’Alçada davant del Rector 

de la Universitat d’Alacant, en el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà a la publicació de 

la mateixa. 

 

Alacant, 5 de maig de 2014 

 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals. 
Universitat d’Alacant. 



 

 

 

Annex I.  

 

Projecte: “Millora de l’equipament de l’Escola d’Infermeria Ahmed Abdel-Fatah dels campaments 

de refugiats sahrauís de Tindouf. Algèria”. (2ª Fase). 

 

Fitxa tècnica: 

Proponent: Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí, Sant Vicent-Mutxamel. 

Responsable del projecte: Israel Morales Benito. 

Contrapart: Media Luna Roja Saharaui (MLRS). 

Coordinadora: América de Furundarena Arbona, Secretària de l’Associació DAJLA Solidaris amb 

el Poble Sahrauí, Sant Vicent-Mutxamel. 

Dotació pressupostària: 5.000 €. 

Termini d’execució: del 31 octubre de 2014 al 30 d’abril de 2015. 

 

Objectiu general:  

Augmentada la qualitat de vida, en termes de salut, de la població dels Campaments de 

Refugiats Sahrauís de Tindouf, Algèria. 

Objectiu específic: 

Augmentada la qualitat docent-formativa de l’Escola d’Infermeria Ahmed Abdel-Fatah. 

Resultat:  

Instal·lat un aerogenerador Bornay 1500” 24V amb regulador i una torre cuatripata P/750 de 13 

metres. 

Activitats: 

Adquisició, enviament i instal·lació del sistema energètic en l'Escola d'Infermeria Ahmed Abdel-

Fatah. 

 
 

 


