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ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA IX CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER
REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS DURANT EL CURS
ACADÈMIC 2006-2007

La comissió avaluadora, integrada per la senyora Francesca Salvà i la senyora Berta Artigas,
en representació de la Universitat de les Illes Balears, i per la senyora Maria Magdalena
Contestí i el Sr. Miquel Angel Campomar, en representació de la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria d’Immigració i Cooperació, per tal d’avaluar les sol·licituds
presentades, d’acord amb la convocatòria de data 19 de gener de 2007 per a la concessió de 6
beques per estudiants/tes de la UIB amb la finalitat de realitzar pràctiques en països empobrits
durant el curs acadèmic 2006-2007.
Vista i valorada la documentació presentada pels sol·licitants, la Comissió 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 Referència 1 Xarxa d’Escoles Alternatives de Perú
1. Sra. Catalina Maria Torres Salas
2. Sra. Sabina Amengual Mañosa

Referència 2 NICARAOCOOP, R.L. (Empresa cooperativa de servicios agropecuarios
Nicarao, R.L.), Nicaragua
1. Sr. Jaume Martorell Mir
Referència 3 Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
1. Sra. Nieve Sastre Le Meur
Referència 4 ADEHGUA, Guatemala
1. Sra. Marina Tubia Nodal
2. Sra. Micaela Silva Saura

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.
La dotació econòmica de cada beca és 1.000 euros i un ajut específic de 617 euros per a
desplaçaments . L’import de la beca serà abonat pel Vicerectorat de Relacions Exteriors a les
persones seleccionades en dos terminis: el primer (80%), un cop hagin manifestat de manera
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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, 4 d’abril de 2007

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Conselleria d’Immigració i Cooperació,

Francesca Salvà

Maria Magdalena Contestí

Berta Artigas

Miquel A. Campomar
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