
 
  

 

  

 

 

 
Resolució de la comissió avaluadora de cooperació al desenvolupament, per 
la qual s’atorguen beques en el marc de la XXXII Convocatòria de beques de 
pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la 
cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2019-20 

La comissió avaluadora, integrada per la senyora Laura Celià Gelabert, directora general 

de Cooperació; el senyor Joan Fortuny Jariedo, cap del Servei de Cooperació; i la senyora 

Francisca Collado Rosselló, tècnica de Cooperació, en representació de la Direcció 

General de Cooperació del Govern de les Illes Balears; i pel senyor Antoni Aguiló Pons, 

vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable; la senyora Antònia Fullana 

Puigserver, Gerent; i la senyora Ruth Escribano Dengra, coordinadora de l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, en representació de la Universitat de les 

Illes Balears, després d’haver revisat i valorat les sol·licituds presentades, d’acord amb 

els criteris que figuren a la XXXII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis 

oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs 

acadèmic 2019-20, 

HA RESOLT:  
 
Primer. Atorgar les beques que s’especifiquen a continuació. 

  
Referència A. Xarxa Escoles Alternatives, Perú.  
 

1. Laura Margarit Tomàs 
2. Margarita Gelabert Sampol 
3. Sara Domínguez Pascual  

 
Referència B. Centre educatiu per a nins sords “Effetah”, Marroc. 
 
 Desertes (4) 
 
Referències C, D i E. WAYRA, Perú. 
 

1. Laura Borràs Miralles 
2. Emily Garcia Robinson 
3. Maria del Mar Roig Sierra 

 
Referència F. Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT), Perú. 
 

1. Maria del Mar Martorell Rico 
2. Sílvia Pérez Rodríguez 

 
 



 

 

 

Referència G. Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT), Perú. 
  
 1. Irene Criado Escandell 
 
Referència H. Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores 
(INFANT), Perú. 
 

1. Patricia Mizrahi Cengarle 
2. Vanessa Pastor Rodríguez 

 
Referències I. Aprendo Contigo, Perú. 
 

1. Luís Garí Crespí 
2. Judith Coll Morales 

 
Referències I. Institució educativa Toni Real Vicens, Perú. 
  
 1. Marcos Lacombe Guerrero 
 2. Maria Portalo Bosch 
 3. Andreu Bauzà Ferrer 
 4. Rebeca Rodríguez Iglesias  
 
Referències J. Universidad Estatal de Bolívar, Equador. 
 

1. Susana Saiz Cruz 
2. Caterina Serra Martorell  
3. Aina Vanrell Garcia 
4. Alberto Navarro Moreno 
5. Vanesa Vázquez Cubero 
 
1a suplent: Sofía Cortès Pardo 
2a suplent: Aina Trilla Oliver  
3a suplent: Laura Molina Núñez 

   
Referència K. Dangme East District Hospital, Ghana. 
 

1. Marc Bettens Capó 
2. Llúcia Clara Benito Nicolau 
3. Maria Margalida Company Vera  

 
1a suplent: Cristina Ortega Sancho 
2a suplent: Lucía Giménez Andrés 

 
Segon. La dotació econòmica de cada beca, que ha estat quantificada en funció del país de 
destinació on es realitzaran les pràctiques i de la durada de l’estada, és de 2.000 euros. La 
quantia cobrirà part de les despeses de l’estada i el desplaçament. En el cas de les persones 
seleccionades que no hagin acreditat formació en cooperació al desenvolupament, es 
recorda que és imprescindible presentar l’acreditació per poder fer efectiu el pagament de 
la beca.  
 
Tercer. L’import íntegre de la beca serà abonat a les persones seleccionades en un sol 
termini, un cop hagin manifestat de manera expressa, i per escrit, la seva acceptació i 



 

 

 

hagin 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.  
 
Quart. L’OCDS notificarà per escrit la concessió de la beca a les persones seleccionades. 
 
Cinquè. Les persones seleccionades en el marc de la present convocatòria n’hauran de 
comunicar a l’OCDS l’acceptació expressa per escrit en el termini de set (7) dies hàbils 
des de l’endemà que els sigui notificada la concessió.  
 
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), es resol, 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. 
 
Palma, 16 de gener de 2020 
 
La secretària de la comissió,  
 
 
 
 
Ruth Escribano  
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