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Resolució de 13 de novembre de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals, per la
qual es concedeix una subvenció per import de deu mil euros a l'Escola d'Infermeria
Ahmed Abdel-Fatah, en Tinduf.
Antecedents de fet.
La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals, impulsa des
de fa anys programes de desenvolupament humà sostenible orientats a la millora de l'educació i
la salut en els campaments de refugiats sahrauís de Tinduf, a Algèria, en col·laboració amb
l'administració sahrauí.
L'actual marc d'actuació és el conveni de col·laboració entre la Universitat de Tifariti i la
Universitat d'Alacant, de 21 de gener de 2015, en el qual es va acordar donar suport en tots els
seus àmbits a l'Escola d'Infermeria de Tinduf i que actualment forma part de la Universitat de
Tifariti.
La present ajuda està inspirada en “l'Agenda 2030 per un desenvolupament sostenible”,
aprovada el 27 de setembre de 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'Agenda
2030 considera que l'educació i la salut són dos dels disset Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).
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,
Concedir pel procediment d'adjudicació directa, una subvenció per import de deu mil euros
(10.000 €) a l'Escola d'Infermeria AHMED ABDEL-FATAH en Tinduf, gestionats a través de
l'Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí, Sant Vicent del Raspeig-Mutxamel (Alacant),
en els termes establits en l'annex I de la present resolució.
El règim de justificació de la subvenció s'ajustarà a allò 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.
La present Resolució s'executa amb càrrec als crèdits disponibles per a l'exercici 2019 en la clau
orgànica 51.60.4E.00.01 -Ajuda Humanitària- del Servei de Relacions Internacionals i està
supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

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 la seua
publicació.

Juan Llopis Taverner
Vicerector de Relacions Internacionals
Universitat d'Alacant

Annex I.
Projecte: Satisfacció de necessitats bàsiques de l'Escola d'Infermeria AHMED ABDEL-FATAH,
campaments de refugiades i refugiats sahrauís de Tinduf, Algèria.

Fitxa tècnica:
Receptora subvenció: Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí, Sant Vicent del
Raspeig-Mutxamel (Alacant). CIF. G53054599.
Beneficiari subvenció: l'Escola d'Infermeria de Tinduf. Universitat de Tifariti.
Coordinació tècnica sobre el terreny: Media Luna Roja Saharaui (MLRS).
Responsable àrea projectes: DAJLA: Ainhoa Pérez Martínez.
Subvenció: 10.000 €.
Termini d'execució: del 15 de desembre de 2019 al 31 de maig de 2020.
Objectiu general:
Augmentada la qualitat de vida, en termes de salut, de la població dels campaments de refugiats
i refugiades sahrauís de Tinduf, Algèria.
Objectiu específic:
Augmentada la qualitat formativa i modernitzat l'equipament bàsic de l'Escola d'Infermeria
AHMED ABDEL-FATAH.
Resultat:
R1. Cobertes les necessitats econòmiques bàsiques de 18 mestres sahrauís pertanyents a
l'Escola d'Infermeria AHMED ABDEL-FATAH, durant un període de 8 mesos.
R2. Optimitzades les instal·lacions de l'edifici més antic de l'Escola d'Infermeria AHMED ABDELFATAH.
Activitats:
A1 Enviament del finançament a l'Escola a través de l'Associació DAJLA Solidaris amb el Poble
Sahrauí de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
A2. Rehabilitació d'estructura i sostre d'una part de l'edifici més antic de l'Escola d'Infermeria
AHMED ABDEL-FATAH.

