ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA XVI CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES DE
COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT – 2019, FINANÇADA A
CÀRREC DE LA PARTIDA PER A COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL
DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST DE LA UIB
Es reuneix el Comitè executiu de cooperació al desenvolupament, dependent de la Comissió
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears, integrat
pel president, senyor Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat
Saludable de la UIB; la secretària, senyora Ruth Escribano Dengra, coordinadora de l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; el vocal senyor Antoni Jaume i
Capó, professor en representació de l’Escola Politècnica Superior; la vocal senyora Maria
Santana Gallego, vicedegana en representació de la Facultat d’Economia i Empresa; la vocal
senyora Immaculada Sans Puig, tècnica superior de l’Oficina de Suport a la Recerca; el vocal
senyor Ricardo Sagrera Gazeley, cap del Servei de Relacions Internacionals; i la vocal senyora
Margalida Cànaves Bover, tècnica de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb
Necessitats Especials, i després d’haver aprovat el barem i d’haver revisat i valorat la
documentació de les diferents sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris que figuren a
la convocatòria, resol seleccionar els projectes que es detallen a continuació:

Responsable/Departament/Referència Projecte/Contrapart/País/Modalitat
M. Jesús Mairata Creus
Servei d’Estadística i Qualitat
Universitària (SEQUA)
Referència:
OCDS-CUD2019/11
Miquel Bennàsar Veny
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Referència:
OCDS-CUD2019/12
Iosune Salinas Bueno
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Quantia
assignada

Formación, asesoramiento técnico e
intercambio de experiencias en
relación a la mejora y al desarrollo del
sistema de garantía de calidad, en el
6.330 €
marco del Plan Estratégico
Institucional de las UACs
Unidades Académicas Campesinas
(UACs)
BOLÍVIA
Modalitat I
Fortalecimiento institucional de la
Universidad Pública de El Alto (UPEA)
5.700 €
en materia de innovación docente e
primer
investigación en salud
any
Universitat Pública d’El Alto
3.000 €
(UPEA)
segon any
BOLÍVIA
Modalitat II
Formación en metodología de
investigación en salud y capacitación
7.640 €
en fisioterapia en especialidades
clínicas en las Unidades Académicas
Campesinas de Pucarani y El Alto

Referència:
OCDS-CUD2019/13

Unidades Académicas Campesinas
(UACs)
BOLÍVIA
Modalitat I
Desarrollo turístico sostenible en la
Jesús Manuel González Pérez
zona patrimonio cultural de la Ciudad
de León (Nicaragua) y los espacios
Departament de Geografia
7.430 €
naturales de su entorno
Universitat Nacional Autònoma de
Nicaragua, León (UNAN-LEON)
NICARAGUA
Referència:
Modalitat I
OCDS-CUD2019/14
Aportación al patrimonio inmaterial
Maria Antònia Carbonero
mundial de la poesía oral
Departament de Filosofia i Treball Social
Universitat de Tifariti (RASD)
5.200€
REPÚBLICA ÀRAB SAHRAUÍ
Referència:
DEMOCRÀTICA
OCDS-CUD2019/15
Modalitat I
Concienciación sobre el buen uso de
Maria Rosa Rosselló Ramon
plaguicidas a nivel escolar y mejora
sustantiva de la salud de la población
Departament de Pedagogia Aplicada i
agrícola del Valle de Chancay-Huaral,
6.000 €
Psicologia de l'Educació
Perú - Fase II
Segon any
Universitat Nacional Agrària La
Molina
Referència:
PERÚ
OCDS-CUD2019/03
Modalitat II
Migraciones senegalesas y proyectos de
retorno: percepciones, experiencias y
María Gómez Garrido
aportaciones para el codesarrollo
Laboratoire Genre, Environnement,
5.000 €
Departament de Filosofia i Treball Social
Religions et Migrations (GERM),
Segon any
Universitat Gaston Berger (SaintReferència:
Louis, Senegal)
OCDS-CUD2019/10
SENEGAL
Modalitat II
El total dels ajuts a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del
pressupost de la UIB és de 46.300 euros.
L’OCDS notificarà per escrit la concessió de l’ajut a les persones responsables del projecte. Les
persones responsables dels equips de la UIB a les quals s’hagi concedit un ajut en el marc
d’aquesta convocatòria hauran de comunicar a l’OCDS la seva acceptació expressa i per escrit
en el termini de deu dies comptadors a partir de l’endemà del dia que els sigui notificada la
concessió. Juntament amb aquesta acceptació, hauran de presentar, si escau, un reajustament
de les accions i les activitats, el calendari i la distribució de despeses, segons l’ajut concedit.

En compliment de l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), la comissió avaluadora ha
resolt de seleccionar els projectes detallats més amunt, amb l’advertència que contra aquesta
resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el termini
d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la LPACAP esmentada.
I, com a prova de conformitat, la secretària de la comissió signa aquesta acta.
Palma, 16 de desembre de 2019
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