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ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA XI CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER
REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS DURANT EL CURS
ACADÈMIC 2007-2008
La comissió avaluadora, integrada per la senyora Raquel Herranz i la senyora Berta Artigas,
en representació de la Universitat de les Illes Balears, i per el senyor Josep Ramon Balanzat i
el Sr. Miquel Angel Campomar, en representació de la Direcció General de Cooperació de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, després de revisar i valorar les
sol·licituds presentades, d’acord amb la convocatòria de data 4 de febrer de 2008 per a la
concessió de 7 beques per estudiants/tes de la UIB amb la finalitat de realitzar pràctiques en
països empobrits durant el curs acadèmic 2007-2008, acorda, seguint les bases de la
convocatòria i sempre que es compleixin els requisits especificats de cada plaça, atorgar les
beques a les persones següents:
Referència 1 Xarxa d’Escoles Alternatives de Perú.
1. Sra. Maria Victòria Vila Avellan
2. Deserta.
Referència 2 Associació Entrepobles, Perú.
1. Sra. Maria Auxiliadora Taltavull Fedelich
Referència 3 Fundación Vicente Ferrer, Índia.
1. Deserta.
Referència 4 FUNSALPRODESE, El Salvador.
1. Sr. Pere Binimelis Bosch
Referència 5 ACNAS, Nicaragua.
1. Sra. Violeta Manzanares Gómez
Referència 6 Fundación Rigoberta Menchú Tum, Guatemala.
1. Sr. Sebastià Alomar Barceló.

En cas que es produeixi la renúncia d’alguna de les persones beneficiàries de la beca, aquesta
s’atorgarà a la persona designada com a suplent.
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La dotació econòmica de cada beca és de 1.620 euros per les beques de l’Amèrica Central i
del Sud. L’import de la beca serà abonat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears a les persones seleccionades en dos terminis:
el primer (80%), un cop hagin manifestat de manera expressa, i per escrit, la seva acceptació i
hagin aportat la documentació corresponent (còpia del bitllet d’avió i dades bancàries); el
segon (20%), un cop finalitzada l’estada de pràctiques i presentada la documentació que recull
el punt nou de la base sisena d’aquesta convocatòria.
I com a prova de conformitat, signen aquesta acta.
Palma, 14 de març de 2008

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració

Raquel Herranz

Josep Ramon Balanzat

Berta Artigas

Miquel A. Campomar

2

