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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a 

finançar Projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament (CUD), durant l'any 

2015 de la Universitat d'Alacant, es procedeix a publicar la llista provisional d'admesos i 

exclosos: 

 

Llista d'admesos: 

 

Títol del Projecte Sol·licitant 
Comunicar per al desenvolupament: una proposta de divulgació 
radiofònica en la lluita contra la fam i la malnutrició a Nicaragua. 

Eva Trescastro López 

Investigació aplicada en sistemes d'informació geogràfica per a la 
zonificació de l'aqüicultura marina a Equador per a promoure el 
desenvolupament sostenible d'aquesta activitat. 

Carlos Sanz Lázaro 

Formació de professorat sobre gènere, racisme i violència discursiva 
en els mitjans de comunicació en la República Dominicana. 

María Martínez Lirola 

Disseny i Atenció a les Oportunitats de Gènere en l'Educació 
Superior. Bolívia. 

María Ángeles Martínez 
Ruiz 

Programa de Capacitació per al desenvolupament, amb equitat de 
gènere, per a regidores, regidors i líders colombians. Colòmbia. 

José Manuel Canales 
Aliende 

Accions formatives orientades a la gestió de metodologia EIS: Caso 
Banca Mòbil. Senegal. 

Antonio Aledo Tur 

Cooperació en la formació del personal docent i investigador del 
Programa Acadèmic de Població i Desenvolupament Local 
Sustentable de la Universitat de Cuenca (Equador) per a la definició 
operativa i mesurament del SUMAK KAWSAY. 

Antonio Alaminos Chica 

Estudi exploratori sobre l'apoderament de la dona indígena caucana 
desplaçada i la seua aportació al desenvolupament local en un 
escenari de posconflicte. Colòmbia. 

Antonio Martínez Puche 

Capacitació i millora docent i investigadora en l'ocupació de sensors 
remots en mecànica de roques i enginyeria de talusos. Equador. 

Roberto Tomas Jover 

Desenvolupament de tecnologies apropiades en l'arquitectura i 
l'urbanisme dels assentaments humans de la ciutat de Lima, el Perú. 

María Elia Gutiérrez 
Mozo 
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Llista d'exclosos: 

 

Títol del Projecte Sol·licitant 
Motiu 

d'exclusió 
Enfortiment institucional i transferència de coneixement 
a l'ESPOCH (Equador) en matèria de Serveis 
Ecosistèmics. 

Andreu Bonet Jornet 
5  

Suport per al reforçament del Doctorat de Química de la 
Universitat Nacional d'Enginyeria (Perú). 

Emilia Morallón Núñez 2, 3, 4, 5 i 
6  

Intervenció Constructiva-Sociològica en la Medina de 
Tetuán. El Marroc. 

Antonio Jiménez 
Delgado 

5 

Els MOOC com a instrument per a l'enfortiment 
institucional de les oportunitats formatives 
d'emprenedors en San Juan de Pasto (Colòmbia). 

Ana Ramón Rodríguez 
2, 3, 4  

Accions formatives i tecnologies per al 
desenvolupament sostenible en el sud de Senegal. 

José Carrasco Hortal 
2 i 5 

Programa de investigació sobre tecnologies apropiades 
locals per a la sobirania alimentària. Guatemala. 

Moisés Hidalgo Moratal 
3 i 5 

Cooperació programa doctorat amb la Universitat 
Tècnica de Manabí, dins de l'estratègia per a la 
formació del talent humà per al desenvolupament 
endogen sostenible de la província de Manabí que 
impulsa aquesta Universitat. Equador. 

Gabino Ponce Herrero 

2  

Enfortiment institucional de les accions d'educació i 
formació en l'Amazonía equatoriana a través de 
l'Estació Científica Amazónica-Universitat Central 
Equador. 

José Daniel Gómez 
López 

2, 4 i 5  

Accions Interuniversitàries per a la formació i seguiment 
de la qualitat en el Programa de Postgrau: Mestratge i 
Doctorat en Ciències Socials i Humanístiques. Mèxic. 

María Dolores Vargas 
Llovera 7 

 
(*) Motius d'exclusió: 

1. El sol·licitant no és personal docent i investigador a temps complet de la UA. (Apartat .3.1) 

2. Falta acreditar que els docents participants compten amb l'autorització de la Direcció del Departament al que 

estan adscrits. (Apartats. 3.4 i 12.1) 

3. Falta acreditar que el Personal d'Administració participant compta amb l'autorització del responsable del seu 

Servei/ Unitat. (Apartat 3.4 i 12.1) 

4. Falten factures pro forma o pressupostos del cost de les despeses de caràcter inventariable, pels quals se 

sol·licita finançament. (Apartat. 12.1) 

5. Pressupost formulat incorrectament o de forma incompleta.  

6. Sol·licitud incompleta. 

7. País no inclòs en el IV Pla Director de la cooperació espanyola (apartat 4.a) 
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Els interessats podran esmenar els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a 

través del Registre General de la Universitat d'Alacant, dirigida a la Subdirecció de Cooperació, 

en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta llista. 

 
 
Alacant, 28 d’abril de 2015 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 


