ACTA DE RESOLUCIÓ DEL PRIMER TERMINI DEL PROGRAMA
ESTADES SOLIDÀRIES CURS 2016-2017
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 pel senyor
Antoni Servera, la senyora Sonia de Wulf i la senyora Margalida Pedrosa, en representació de la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, després de
revisar i valorar les sol·licituds presentades, aprova el barem i acorda, seguint les bases de la
convocatòria publicada el dia 25 d’octubre de 2016, atorgar un ajut del primer termini del
programa Estades Solidàries 2016-2017 a la persona que s’indica:
Programa «Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta, Cochabamba (Bolívia)»
1.

Alba Martínez Useros (alumna)

La dotació econòmica de l’ajut, en aquest cas és de 1.000 euros donat que ha estat quantificat
en funció del país de destinació on es realitzarà el voluntariat i del col·lectiu al qual pertany les
persona seleccionada.
La persona beneficiaria disposa d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de la publicació de la
present acta de resolució per acceptar de forma expressa i per escrit el corresponent ajut, així
com les obligacions esmentades a les bases de la convocatòria. L’import íntegre de l’ajut serà
abonat a la persona seleccionada en un sol termini, un cop hagi manifestat 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 la base quarta d’aquesta
convocatòria.
I com a prova de conformitat, signen aquesta acta.
Palma, 23 de desembre de 2016.
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