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Acta de resolució de la XVII Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació i 
recerca universitària al desenvolupament - 2022 
 
Es reuneixen els membres de la comissió designada pel Consell de Direcció de la Universitat de 
les Illes Balears per resoldre la XVII Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació i recerca 
universitària al desenvolupament – 2022.  
 
Les persones designades com a membres d’aquesta comissió són: la senyora Yolanda González 
Cid, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i vicerectora de Gestió i Política 
Acadèmica de Grau; el senyor Jesús Manuel González Pérez, del Departament de Geografia; el 
senyor David Abril Hervás, del Departament de Filosofia i Treball Social; el senyor Edwin Palacio, 
del Departament de Química, i la senyora M. de Lluc Bauzà Amengual, del Departament 
d'Infermeria i Fisioteràpia. Aquestes persones, juntament amb el vicerector de Planificació 
Estratègica, Internacionalització i Cooperació, Marc Nadal Roberts, i la coordinadora de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, Ruth Maria Escribano Dengra, després 
d’haver revisat i valorat les sol·licituds presentades a la XVII Convocatòria d’ajuts per a projectes 
de cooperació i recerca universitària al desenvolupament, finançada per la Direcció General de 
Cooperació del Govern de les Illes Balears i per la partida per a cooperació universitària al 
desenvolupament del pressupost de la UIB, aproven el barem i resolen de seleccionar els 
projectes següents: 
 
Responsable/Departament/ 
Referència 

Projecte/Contrapart/País/Modalitat 
Quantia 

assignada 
Fernanda Caro Blanco  
 
Departament de Filosofia i Treball 
Social 
 
Referència:  
OCDS-CUD2022/01 

«Huambrillas: Niñas y mujeres gestoras 
de ciutadania» 
Instituto de Formación de Adolescentes y 
Niños Trabajadores (INFANT) 
PERÚ 
Modalitat II 

 
7.278 € 

primer any  
7.721 € 

segon any 
 

Valeria Soledad Eim Iznardo  
 
Departament de Química 
 
Referència:  
OCDS-CUD2022/02 

«Implementación de estrategias para la 
valorización de cultivos no tradicionales y 
residuos agroindustriales con potencial 
uso industrial» 
Universitat del Tolima  
COLÒMBIA 
Modalitat II 

7.670 € 
primer any 

5.630 € 
segon any  

 

Jose Maria Buades Rubio 
 
Departament de Matemàtiques i 
Informàtica 
 
Referència:  
OCDS-CUD2022/03 

«Propuesta de sistema 3D para 
seguimiento y medición de úlceras en pies 
diabéticos».  
Universitat de l’Havana 
CUBA 
Modalitat II 

7.570 € 
primer any 

3.020 € 
segon any  
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Maria Elena Cuartero Castañer  
 
Departament de Filosofia i Treball 
Social   
 
Referència:  
OCDS-CUD2022/04 

«Programa de intervención para la 
promoción de calidad de vida profesional 
en personas voluntarias, profesionales y 
estudiantes del ámbito sociosanitario y de 
cuidados paleativos en Ecuador». 
Asociación Ecuatoriana de Cuidados 
Paleativos (ASECUP), Hospicie San 
Camilo, Universitat de les Amèriques 
(UDLA) 
EQUADOR 
Modalitat II 

 
 
 
 

6.556 € 
primer any  

6.556 € 
segon any  

 

Miquel Àngel Coll Ramis  
 
Departament de Geografia  
 
Referència:  
OCDS-CUD2022/05 

«El reto de los Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en la educación superior 
en Turismo».  
Universitat Científica del Sud 
PERÚ 
Modalitat I 

7.000 € 
 

Elena Baraza Ruíz  
 
Departament de Biologia  
 
Referència: 
OCDS-CUD2022/06 

«Diagnóstico del potencial de cambio en 
los sistemas agropecuarios para mejorar 
su resiliencia frente al cambio climático y 
potenciar los servicios ambientales en el 
Páramo Alto Andino de Nariño». 
Universitat de Nariño 
COLÒMBIA 
Modalitat I 

7.240 € 
 

Claudia Caterina Paredes 
Esquivel  
 
Departament de Biologia  
 
Referència: 
OCDS-CUD2022/07 

«ZoZoonosis parasitarias emergentes en 
el Amazonas Peruano: acceso y 
promoción de la investigación». 
Universitat Nacional Major de San Marcos 
PERÚ 
Modalitat II 

7.074 € 
primer any 

7.676 € 
segon any  

 

Josefina Bota Salort  
 
Departament de Biologia 
 
Referència: 
OCDS-CUD2022/08 

«Uso de micorrizas como fertilización 
biológica alternativa del olivo en 
condiciones de estrés antibiótico 
(salinidad y estrés hídrico)». 
Instituto del Olivo (IO) 
TUNÍSIA 
Modalitat I 

8.630 € 
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El total dels ajuts atorgats és de 89.621 euros, 60.000 euros dels quals són a càrrec del conveni 
signat amb el Govern de les Illes Balears i 29.621 euros, a càrrec de la partida per a cooperació 
universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB. 
 
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. 
 
Pel que fa als projectes de la modalitat II, el pagament de l’ajut atorgat per al segon any es farà 
efectiu quan s’hagi executat el 50 per cent del pressupost del primer any.    
 
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 n’hauran de comunicar a l’OCDS l’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 rea justament de les 
accions i 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, en data de la signatura electrònica.  
 
 
 
Dr. Marc Nadal Roberts 
Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació  
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