
 
 
 
 
 

 

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA II 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 II Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament 
humà sostenible en el context de la COVID-19, aprova el formulari de valoració i resol 
seleccionar els projectes següents: 

 

Responsable  

Facultat o departament 
/ Referència 

 
Projecte  

Quantia 
assignada 

 
Nona Sheila Agawin 
Romualdo 
 
Departament de Biologia 
Ecologia Marina i 
Sistemàtica (MarES) 
 

 
Estudio de las pesquerías de atún tropical a 
través de los casos de las conservas y el faux 
poisson en África Oriental  15.000 

euros 

 
Javier Gulías León  
 
Departament de Biologia 

 
Fomento de la producción y consumo 
responsables de producto local 
como alternativa sostenible ante los 
impactos económicos de la pandemia 
COVID-19, en Bolivia y en Mallorca 
 

6.000 
euros 

 
Maria de Lluc Bauzà 
Amengual 
 
Facultat d'Infermeria i 
Fisioteràpia 
 

 
Investigació sobre els efectes sociosanitaris 
de la COVID-19 entre la població migrant: 
l’exemple de Son Gotleu (Palma)  14.800 

euros 

 
Fernanda Caro Blanco  
 
Facultat de Filosofia i 
Lletres, 
Departament de Filosofia i 
Treball Social 
 

 
Impacte de la COVID-19 en els itineraris 
d'inserció sociolaboral dirigits a col·lectius 
vulnerables: una proposta adaptada a un 
nou escenari 

14.200 
euros 

 

El total dels ajuts atorgats és de 50.000 euros, 40.000 euros del pressupost propi de la 
UIB i 10.000 euros en el marc del conveni signat amb el 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.  

 
Complint   l’article   40.1   de   la   Llei   39/2015,   d’1   d’octubre,   del   procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), el comitè avaluador 
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, 24 de novembre de 2020 
 

 
 
 
 

Ruth Escribano Dengra         
Secretària del comitè avaluador 
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