ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA XXII CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER
REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS
DURANT EL CURS ACADÈMIC 2013-14

La comissió avaluadora, integrada pel senyor Antoni Aguiló, la senyora Antònia Fullana i la
senyora Ruth Escribano, en representació de la Universitat de les Illes Balears, i per la senyora
Antònia M. Estarellas, el senyor Pedro Orfila i la senyora Francisca Collado, en representació
de la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Conselleria de Vicepresidència i
Conselleria de Presidència, després de revisar i valorar les sol·licituds presentades, i d’acord
amb la convocatòria de data 20 de febrer de 2014 per a la concessió d’una beca per a alumnes
de la UIB amb la finalitat de realitzar pràctiques en països empobrits durant el curs acadèmic
2013-14, acorda, seguint les bases de la convocatòria i sempre que es compleixin els requisits
especificats de cada plaça, atorgar la beca a la persona següent:

Referència A. Universidad Católica Boliviana / Unidades Académicas Campesinas
(UAC PUCARANI), Bolívia
1. Sra. Verónica Úbeda Rodríguez
Suplent: Sra. Sonia Urraca Sesma

La dotació econòmica de la beca és de 1.700 euros, aquest import ha estat quantificat en
funció del país de destinació on es faran les pràctiques i de la durada de l’estada.
La quantia cobrirà part de les despeses de l’estada i el desplaçament. En el cas de que la
persona seleccionada que no hagi acreditat formació en cooperació al desenvolupament, es
recorda que és imprescindible presentar l’acreditació per poder fer efectiu el pagament de la
beca.
L’import íntegre de la beca serà abonat a la persona seleccionada en un sol termini, un cop
hagi manifestat de manera expressa, i per escrit, la seva acceptació i hagi aportat la
documentació corresponent (còpia i factura original del bitllet d’avió, dades bancàries i
acreditació de la formació en cooperació al desenvolupament, si escau). El pagament es farà
mitjançant transferència bancària, tal com recull l’apartat dos de la base tercera d’aquesta
convocatòria.
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I com a prova de conformitat, signen aquesta acta.
Palma, 11 de març de 2014

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Direcció General de Cooperació i
Immigració,

Antoni Aguiló

Antònia M. Estarellas

Antònia Fullana

Pedro Orfila

Ruth Escribano

Francisca Collado
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