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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 

2013 de la Universitat d’Alacant, es procedeix a publicar la llista provisional d’admesos i 

exclosos:  

 

Llista d’admesos: 

Títol del Projecte Responsable 

10/13 Cartografia col·laborativa en la ciutat de Butare. Juan Antonio Marco 
Molina 

 

 

Llista d’exclosos: 

Títol del Projecte Responsable 
Motiu 

d’exclusió 

01/13 Desenvolupament de la qualitat en el Programa 
de Postgrau: Mestria i Doctorat en Ciències Socials i 
Humanístiques. 

María Dolores Vargas 

Llovera 
2, 5 

02/13 Formación de professorat per a contribuir a 
l’accés a una educació de qualitat a Guinea Equatorial. 

María Martínez Lirola 1, 2 

03/13 Gènere, racisme i violència discursiva en els 
Mitjans de comunicació: el cas dominicà. 

María Martínez Lirola 1, 4 

04/13 Perspectiva de salut sexual i reproductiva 
d’estudiants universitaris segons el marc familiar de 
procedència. Recomanacions als professionals per a 
treballar per l’autonomia sexual en dones i hòmens. 

María Teresa Ruiz 
Cantero 

1 

05/13 Fam, misèria i malaltia a Llatinoamèrica i el 
Carib: el paper de la nutrició en les malalties tropicals 
desateses (MTD) a Nicaragua. 

Eva María Trescastro 
López  1 

06/13 Disseny i atenció a les oportunitats de gènere en 
l’Educació Superior. 

María Ángeles Martínez 
Ruiz 

1, 2 

07/13 Programa de capacitació per al desenvolupament 
amb equitat de gènere per a regidors i líders peruans. 

José Manuel Canals 
Aliende 

1, 2 

08/13 Restauració ecològica i participativa per al 
desenvolupament sostenible de la Regió de Béni 
Boufrah (NE del Marroc). 

Jordi Cortina Segarra 
1 

09/13 Electrificació solar del Centre d’Investigació i 
Formació Agroforestal de l’Institut Jane Goodall en la 
Reserva Natural Comunitària de Dindefelo (RNCD), a 
Senegal. 

Germà M. López Iborra 

1 

11/13 Expert en reducció de riscos associats a 
moviments de vessant. 

José Delgado Marchal 
2 
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12/13 Enfortiment institucional de la Universitat de 
l’Estat d’Haití en l’àrea de Sismologia i Enginyeria  
Sísmica. 

Sergio Molina Palacios 
1,2 

13/13 Expert en Avaluació i Reducció de Riscos 
Geològics i Canvi Climàtic. 

José Delgado Marchal 3 

14/13 Enfortiment institucional de les accions 
d’educació professional i tecnològica de l’Institut 
Federal d’Educació, Ciència i Tecnologia de Pará- IFPA 
Campus Castañal. 

José Daniel Gómez 
López 1,4 

 

(*) Motius d’exclusió: 

1. Falta suport informàtic de la sol·licitud. 

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

estan adscrits. 

3. Falta acreditar que el Personal d’Administració participant compta amb l’autorització de Gerència. 

4. Falten factures pro forma o pressupostos del cost de les despeses de caràcter inventariable, per als que se 

sol·licita finançament. 

5. Pressupost formulat incorrectament o de forma incompleta. 

 

 

Els interessats podran esmenar els motius d’exclusió presentant la documentació requerida, a través del 

Registre General de la Universitat d’Alacant, dirigit 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, a 24 d’abril de 2013 

 

 

Rosa Pérez López 
Directora del Servei de Relacions Internacionals 
Universitat d’Alacant 
 


