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Resolució de la XVII Convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques 
de voluntariat internacional en l'àmbit de la cooperació universitària al 
desenvolupament (CUD) durant l'any 2022 

 

La comissió avaluadora formada per l’equip tècnic de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat, juntament amb les persones responsables dels 
programes de voluntariat oferts en el marc aquesta convocatòria, després d’haver 
revisat i valorat les sol·licituds presentades i una vegada resolts favorablement els 
informes derivats de les entrevistes psicològiques dutes a terme en el marc del procés 
de selecció, d’acord amb els criteris que figuren a la XVII Convocatòria d’Estades 
Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en l'àmbit de la 
cooperació universitària al desenvolupament (CUD) durant l'any 2022, 

 

HA RESOLT:  

 

Primer. Atorgar les places a les persones que s’especifiquen a continuació: 

  

Programa Aprendo Contigo, Lima (Perú) 

 

 1. Núria Belmonte de la Morena (alumna) 

 2. Milena Lorenzo Lipkau (alumna) 

 3. Daniel Héctor Gómez Servera (PAS) 

 4. Maria de Lluc Soler Manera (alumna) 

 

Suplent: Patricia Mizrahi Cengarle (alumna) 

 

Programa W. E. Thrive / W .E. Care Program, Msitu wa Tembo i Moshi (Tanzània) 

 

1. Deserta 
2. Deserta 
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Segon. La dotació econòmica per a l’alumnat és de 1.800 euros i per al col·lectiu del PAS, 
de 1.000 euros, atès que ha estat quantificada en funció del país de destinació i del 
col·lectiu al qual pertanyen les persones seleccionades. 

 

Tercer. Les persones beneficiàries tenen un termini màxim de cinc dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta acta de resolució per acceptar de manera expressa i 
per escrit l’ajut, així com les obligacions esmentades a les bases de la convocatòria.  

 

Quart. L’import íntegre de l’ajut serà abonat a les persones seleccionades en un sol 
termini, en haver-ne manifestat l’acceptació i haver aportat la documentació corresponent 
(còpia i factura original del bitllet d’avió, dades bancàries, còpia de la pòlissa de 
l’assegurança i acreditació de la formació en cooperació al desenvolupament). El 
pagament es farà mitjançant transferència bancària, tal com recull la base quarta 
d’aquesta convocatòria. Per a les persones seleccionades que no hagin acreditat formació 
en cooperació al desenvolupament, se’ls recorda que és imprescindible que presentin 
l’acreditació per poder-los fer efectiu el pagament de l’ajut.  

 

Cinquè. La realització d’aquest programa de mobilitat internacional quedarà supeditat a 
les condicions sociosanitàries derivades de la pandèmia de la COVID-19. Per això, abans 
d’adquirir els bitllets, la persona sol·licitant haurà de tenir el vistiplau de l’òrgan 
competent. 

 

Sisè. L’OCDS notificarà per escrit la concessió de l’ajut a les persones seleccionades. 

 

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, en la data de la signatura electrònica.  

 

 

 

Dr. Marc Nadal Roberts  

Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació 
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