
 

Acta de resolució del segon termini de la IX Convocatòria d’ajuts  per a 
accions d’educació per al desenvolupament 

 

Es reuneix la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat de les Illes Balears, integrada per la presidenta, senyora Catalina N. 
Juaneda, vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la UIB; la 
vicepresidenta, senyora Raquel Herranz, vicerectora d’Infraestructures i Medi 
Ambient de la UIB; la vocal senyora Ruth Escribano, coordinadora de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat; el vocal senyor Josep Antoni 
Pérez, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació; la vocal senyora Arantza Manchola, alumna de la UIB; i el secretari 
senyor Joan Nadal, personal d’administració i serveis de la UIB, per tal d’avaluar 
les sol·licituds presentades en la present convocatòria.  

Aprovat el barem, i vista i valorada la documentació presentada a les diferents 
sol·licituds, d’acord amb els criteris que figuren a la convocatòria, la Comissió 
resol seleccionar les accions detallades a continuació: 

 

• Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques (20 hores), presentat pel 
Sr.  Miquel Àngel Oliver, professor del Departament de Filosofia i Treball 
Social: 920 euros. 

 
• Jornades: Subvertint l’ordre de gènere: Deconstrucció, performativitat i 

teoria Queer (20 hores), presentat per la Sra. Caterina Canyelles, alumna 
dels Estudis de Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de 
Gènere: 2.090 euros. 

 
• Cicle Dona Sahrauí (6 hores), presentat pel Sr. Joan Jesús Fiol, professor 

del Departament de Química: 1.450 euros. 
 
• Exposició: Salut i Cooperació Universitària al Desenvolupament: 

Projectes de Cooperació en Salut del Departament i de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB , presentat pel Sr. Antoni Aguiló , 
professor del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia: 2.560 euros. 

 
• Audiovisual: C/ Dona. Ningú és més que ningú, presentat per la Sra. 

Susana Batle, alumna dels Estudis d’Educació Social: 2.853,40 euros. 

 

L’OCDS notificarà per escrit la concessió de l’ajut a les persones responsables de 
l’acció. La notificació contindrà informació sobre les decisions preses per la 
Comissió en relació amb l’execució de les accions. 



 
 

Les persones adjudicatàries han de comunicar a l’OCDS l’acceptació expressa i 
per escrit de l’ajut en el termini de deu dies des que els sigui notificada la 
concessió. L’acceptació ha d’anar acompanyada del pressupost definitiu de 
l’acció, on s’han de detallar els conceptes i imports de les despeses per fer, 
contemplant les recomanacions proposades per la comissió i d’acord amb el 
model del formulari de sol·licitud. 

Els ajuts concedits es finançaran amb càrrec del pressupost que la UIB dedica a 
cooperació al desenvolupament i solidaritat. 

I com a prova de conformitat amb tot el que acabem de dir, els membres de la 
Comissió firmen la present acta.  

 
Palma, 11 de març de 2013.  
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