
 

 
ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE RECERCA D'IMPACTE SOCIAL 
APLICADA AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE EN EL CONTEXT DE LA 
COVID-19 
 

El comitè avaluador format a aquest efecte i integrat per personal tècnic del Govern 
de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears, després de revisar i valorar 
les sol·licituds presentades a la Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al 
desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19, finançada per la 
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, aprova el formulari de 
valoració i resol seleccionar els projectes següents: 
 

Responsable  Departament  
Referència 

Projecte /Entitats col·laboradores 
Quantia 
Assignada 
 

Margalida Miró Bonet 
Departament d'Infermeria i 
Fisioteràpia  
Grup d'investigació cures, 
cronicitat i evidència en salut 
(CuRes). 

Voces de las Mujeres: proyecto participativo con 
perspectiva de género para el análisis y 
priorización de impactos generados por la crisis 
de la COVID-19 en mujeres en situación 
migratoria irregular en Mallorca  
Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia), 
Asociación de Colombianos en Baleares (Islas 
Baleares), Asociación Solidaria Ecuatoriana (Islas 
Baleares) 

14.560€ 
 

Luis Alberto Montoya 

Coronado 
Departament de Física  

Análisis de los estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos en 
relación a la actuación del Gobierno de 
Nicaragua durante la pandemia del COVID-19. 
Centro de Estudios para la Gobernabilidad y la 
Democracia (Nicaragua) 

11.000€ 

Aina M. Yañez Juan 
Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia. Grup de Recerca 
en Salut Global i 
Desenvolupament Humà 
Sostenible 

Personas sin hogar y salud, vulnerabilidad y 
riesgos durante la pandemia de COVID-19 
(Estudio PSH-COVID) 
Metges del Món, Creu Roja, Servei de Salut de les 
Illes Balears (Ibsalut) 
 

 
 

13.100€ 

Sebastià Verger Gelabert 
Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de 
l'Educació 
 

COVID-19 i Pedagogia Hospitalària: solucions 
inclusives i tecnológiques en temps de 
confinament 
Associació INèDITHOS / Asociación Aprendo 
Contigo (Perú) / Aulas Hospitalarias San Sebastián 
(Ministerio Educación de Chile) 

11.640€ 
 

Miquel Bennasar Veny 
Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia. Grup de recerca 
Evidències d’Estil de Vida i 
Salut (EVES) 

Seguretat alimentària en població vulnerable 
demandant d’ajuda alimentària durant la 
pandèmia de la COVID-19. 
Mallorca sense fam i Justícia Alimentaria (Illes 
Balears) 

10.700€ 



Maria Antònia Carbonero 
Gamundí 
Departament de Filosofia i 
Treball social, 
Grup de recerca Desigualtats, 
Gènere i Polítiques Públiques 

Feminització de la pobresa: cures i ecofeminisme 
en temps de la COVID-19 
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) 
Universidad de San Martín (UNSAM, Argentina) 

 

10.000€ 

Ana Cañas  
Departament de Filosofia i  
Treball Social, Grup de recerca 
"Conflicto, Cambio y Trabajo 
Social" 

Intervencion local para el fomento del 
reconocimiento de potencialidades y fortalezas a 
partir de la vivencia crítica de la COVID-19 en 
personas sin hogar en Mallorca. 
Asociación altruista Es Refugi 

4.000€ 

 

El total dels ajuts atorgats és de 75.000 euros en el marc del conveni signat amb el 
Govern de les Illes Balears. La percepció de l’ajut concedit resta condicionada al fet 
que la Universitat de les Illes Balears rebi el finançament i la transferència específica 
corresponent de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears. 
 
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 de la present convocatòria hauran de comunicar a l’OCDS la seva 
acceptació expressa i per escrit en el termini de deu dies comptadors a partir de la 
notificació de la concessió. Juntament amb aquesta acceptació, s’haurà de presentar, 
si escau, un reajustament de les accions i les activitats, el cronograma i la distribució 
de despeses, segons l’ajut concedit. 
 
Complint 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. 
 
I com a prova de conformitat, signa la present acta. 
 
Palma, 17 de juliol de 2020 
 
 
 
 
 
 Ruth Escribano Dengra 

   Secretària del comitè avaluador 
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