ACTA DE RESOLUCIÓ DE LA XVI CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES DE
COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT - 2019
La comissió avaluadora, integrada per la senyora Laura Celià, directora general de
Cooperació, i el senyor Joan Fortuny, cap del Servei de Cooperació, en representació de la
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears; pel senyor Antoni Aguiló,
vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable; i la senyora Ruth Escribano,
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 a la XVI Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al
desenvolupament, finançada per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes
Balears, aprova el barem i resol seleccionar els projectes següents:
Responsable/Departament/
Referència
Elena Baraza Ruiz
Departament de Biologia

Referència:
OCDS-CUD2019/01
Maria Elena Cuartero
Castañer
Departament de Filosofia i
Treball Social
Referència:
OCDS-CUD2019/02
Maria Rosa Rosselló Ramon
Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de
l'Educació
Referència:
OCDS-CUD2019/03
Fernanda Caro Blanco
Departament de Filosofia i
Treball Social
Referència:
OCDS-CUD2019/04

Projecte/Contrapart/País/Modalitat
Cooperación para el avance en el análisis
ecofisiológico y el estudio y aplicación de
las micorrizas para la conservación y
restauración de la biodiversidad de los
páramos andinos.
Universitat de Nariño
COLÒMBIA
Modalitat I
Diagnóstico sobre el desgaste por
empatía y la satisfacción por compasión
de personas cuidadoras formales en
centros de atención sociosanitaria en
Quito.
Universitat de les Amèriques i Hospice
San Camilo
EQUADOR
Modalitat I
Concienciación sobre el buen uso de
plaguicidas a nivel escolar y mejora
sustantiva de la salud de la población
agrícola del Valle de Chancay-Huaral,
Perú - Fase II
Universitat Nacional Agrària La Molina
PERÚ
Modalitat II
Niños, niñas y adolescentes como actores
de transformación social desde un
enfoque de igualdad de género
Instituto de Formación de Adolescentes
y Niños Trabajadores - INFANT
PERÚ
Modalitat I

Quantia
assignada

6.100 €

4.650,24 €

5.000 €
Primer any

7.750 €

Josep Maria Buades Rubio
Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica
Referència:
OCDS-CUD2019/05
Bartomeu Mut Amengual
Departament de Pedagogia i
Psicologia de l'Educació
Referència:
OCDS-CUD2019/06
Raül López Penadès
Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de
l'Educació
Referència:
OCDS-CUD2019/07
Bartomeu Alorda Ladaria
Departament de Física

Referència:
OCDS-CUD2019/08
Josefina Bota Salort
Departament de Biologia
Referència:
OCDS-CUD2019/09
María Gómez Garrido
Departament de Filosofia i
Treball Social
Referència:
OCDS-CUD2019/10

Formación en anàlisis de imágenes
médicas y la aceleración mediante
hardware específico
Universitat de l’Havana
CUBA
Modalitat I
La planificación educativa y las TIC al
servicio de la educación patrimonial en el
marco de las ciudades Patrimonio de la
Humanidad. El caso de Camagüey
(CUBA)
Universitat de Camagüey
CUBA
Modalitat I
Seminario de formación de formadores y
orientación psicopedagógica de la
comunidad educativa en el centro para
niños y niñas sordos de Effetah de
Tánger: fase de intervención III
Centro Educativo para Niños i Niñas
Sordos Effetah
MARROC
Modalitat I
ConTec4Sos: anàlisi i mesura de la
conductivitat tèrmica dels materials
regionals per una construcció sostenible
amb ús eficient de l'energia
Universitat Sultan Moulay Slimane i
Universitat Internacional de Rabat
MARROC
Modalitat I
Uso de micorrizas como fertilización
biológica alternativa del olivo en
condiciones de estrés abiótico (salinidad y
estrés hídrico)
Institut de l’Olivera (IO)
TUNÍSIA
Modalitat I
Migraciones senegalesas y proyectos de
retorno: percepciones, experiencias y
aportaciones para el codesarrollo
Laboratoire Genre, Environnement,
Religions et Migrations (GERM),
Universitat Gaston Berger (Saint-Louis,
Senegal)
SENEGAL
Modalitat II

5.060 €

6.300 €

1.929,76 €

4.600 €

5.200 €

8.000 €
Primer any

El total de les ajudes atorgades és de 54.590 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
d’aquesta convocatòria hauran de comunicar a l’OCDS la seva 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
reajustament de les accions i les 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, 16 de desembre de 2019
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