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Resolució de 15 de juny de 2016 de la Direcció de Projectes Institucionals de la Universitat 

d'Alacant, per la qual es resol la convocatòria en la qual es regulen les línies de finançament de 

les activitats de caràcter acadèmic i investigador a Cuba, vinculades a la Cooperació 

Universitària per al Desenvolupament, en el marc del Projecte Havana, durant l'any 2016. 

 

La Direcció de Projectes Institucionals de la Universitat d'Alacant, segons s'estableix en les bases de 

la convocatòria (Resolució de 8 de febrer de 2016 de la UA) per a finançar activitats docents, 

formatives i de sensibilització a Cuba, dins del marc del Projecte Havana, i a proposta elevada per la 

Comissió d'Avaluació, reunida el 14 de juny de 2016, resol subvencionar els següents projectes: 

 

PROJECTES FINANÇATS 

Activitat Sol·licitant  Import 

Doctorat cooperat amb la Universitat de Pinar del Río 
"Desenvolupament sostenible del bosc tropical, maneig forestal i 
turístic". 

Germán Manuel 
López Iborra 

10.170 € 

Doctorat en Informàtica 
Miguel Ángel 
Cazorla Quevedo 

13.770 € 

Maestria en "Maneig Integral de l'Aigua", 8ª Edició Daniel Prats Rico 9.405 € 

Mirada Solidària a Cuba Ángel García Muñoz 16.655 € 

TOTAL 50.000 € 

 

Els imports aprovats en aquesta resolució tenen la consideració de límits màxims de despesa i estan 

supeditats a la disponibilitat econòmica de la Universitat d'Alacant.  

Contra la present resolució, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el rector de la 

Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a partir de l'endemà a la publicació de la mateixa.  

 

Alacant, 16 de juny de 2016. 

 

 

Fdo: Joaquín Marhuenda Fructuoso. 
Director de Projectes Institucionals  
Universitat d'Alacant. 
 



 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE FONS DESAGREGADA PER ACTIVITATS 
 
Transició del doctorat cooperat "Desenvolupament Sostenible del bosc tropical, maneig forestal i 
turístic". 

Coordinador: Germán López Iborra. 

TOTALES 

A) Desplaçaments de docents de la UA a Cuba: 3. 10.170,00 € 

Subvenció concedida per la convocatòria PH. 10.170,00 € 

Aportació del 20% de la institució/departament/unitat sol·licitant. 2.542,00 € 

        Doctorat en Informàtica per la UA. 

Coordinador: Miguel Ángel Cazorla Quevedo. 

TOTALES 

A) Desplaçaments de docents de la UA a Cuba: 3. 8.570,00 € 

C) Estades d'estudiants cubans en la UA: 2. 5.200,00 € 

Subvenció concedida per la convocatòria PH. 13.770,00 € 

Aportació del 20% de la institució/departament/unitat sol·licitant. 3.442,00 € 

        Activitat: Maestria en "Maneig Integral de l'Aigua". 

Coordinador: Daniel Prats Rico. 

TOTALES 

A) Desplaçaments de docents de la UA a Cuba: 3. 7.335,00 € 

B) Estades de docents cubans en la UA: 1. 2.070,00 € 

Subvenció concedida per la convocatòria PH. 9.405,00 € 

Aportació del 20% de la institució/departament/unitat sol·licitant. 2.351,25 € 

        Actividad: Mirada Solidaria a Cuba. 

Coordinador: Ángel García Muñoz. 

TOTALES 

A) Desplaçaments de docents de la UA a Cuba: 1. 2.750,00 € 

C) Estades d'estudiants de la UA a Cuba: 3. 8.250,00 € 

D) Subministrament i material fungible. 5.655,00 € 

Subvenció concedida per la convocatòria PH. 16.655,00 € 

Aportació del 20% de la institució/departament/unitat sol·licitant. 4.163,75 € 

        TOTAL             50.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 


