
 

Data de publicació: 24-09-2008 

Resolució de 16 de setembre de 2008 del Vicerectora t de Relacions Internacionals i Cooperació 

de la Universitat d'Alacant, per la qual es resol l a convocatòria per a finançar projectes de 

Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2008/2 009. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, segons els criteris 

establerts en les bases de la convocatòria per a finançar projectes de cooperació al desenvolupament 

durant el curs 2008/2009, (publicació BOUA de 4 de febrer de 2008), i a proposta de la Comissió 

d’Avaluació de la Universitat d'Alacant resol: 

Primer 

Concedir a les entitats i projectes, citats en l'Annex I de la present resolució, les subvencions 

sol·licitades per l'import que apareix especificat en el mateix i que ascendeix a un total de 150.000 

euros. 

Segon 

Denegar a les entitats i projectes, citats en l'Annex II de la present resolució, les subvencions 

sol·licitades pels motius que s'expressen en el mateix.  

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, 

recurs de reposició davant d’este mateix òrgan, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de 

la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de 

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

o bé, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat o Tribunal corresponent d'este ordre 

jurisdiccional, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, de 

conformitat amb el que preveuen els articles 10.1 a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze 

qualsevol altra via que es considere oportuna. 

 

Alacant a 24 de setembre de 2008. 

 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació. 



 

ANNEX I 

Expt. Sol.licitant Projectes que obtenen finançament Pa ís Import 

01/2008 MAPAYN MUNDI 
CIF: G53400842 

Implementació d'un centre educatiu tècnic productiu 
per a la formació interactiva de joves, dones i 
xiquets. 

Perú 7.500 € 

02/2008 ENTREPOBLES 
G58544057 

Formació, microprojectes i comunitats obertes 
d'aprenentatge amb joves indígenes de l'estat de 
Chiapas. 

Mèxic 18.962 € 

03/2008 

Fundación de Apoyo 
al Desarrollo de la 
Univ. Estatal de 
Londrina (FAUEL) 

Pla integral per a la millora de les condicions de vida 
per als habitants de Sao Jorge. 

Brasil 19.676 € 

04/2008 

Asociación de 
formación para el 
desarrollo integral 
AFOPADI 

Accés a aigua saludable per al llogaret El Papal, 
Sant Ildefons Ixtahuacán i Huehuetenango. Guatemala 26.011 € 

05/2008 TERRA PACÍFICO 
G96879564 

Sanejament integral en el municipi de Sant Isidre, 
Departament de Morazán. El salvador 8.762 € 

06/2008 WAFAE 
G61838280 

Educació en el temps lliure i suport escolar per a 
alumnes i alumnes de primària i dinamització 
d'escoles de la província de Tànger.  

Marroc 4.860 € 

07/2008 GUAGUACUNA 
G-53351052 

Programa d'alimentació infantil en tres escoles rurals 
del Cantó de Otavalo. 

Equador 11.233 € 

08/2008 
Hermanas del Niño 
Jesús. 
Q-2800249-A 

Instal·lació de plaques solars per al funcionament de 
la sala d'informàtica en el centre tècnic de promoció 
de la dona Sam-Sam en Pikine. 

Senegal 13.062 € 

09/2008 Asociació 
TCHEMULANI 

Cooperativa agrícola en Moamba. Maputo. Moçambic 11.900 € 

10/2008 AEPECT 
G-80156664 

L'educació porta del desenvolupament: creació d'un 
centre de recursos educatius en Samaipata. 

Bolívia 4.900 € 

11/2008 CIBIO. Institut Univ. 
Biodiversitat. 

Enfortiment de les capacitats gerencials i 
productives de dones en la regió Binacional 
Papaturro-El riu Bucalito.  

Costa Rica i 
Nicaragua. 

8.734 € 

12/2008 
Dpt. Anàlisi 
Econòmica 
Aplicada. 

Dotació bibliogràfica per al centre de recursos 
educatius i comunicacions de la multidiversitat 
popular.  

Argentina 3.400 € 

13/2008 Dpt. d’Humanitats 
Contemporànies. 

Turisme alternatiu i desenvolupament local 
sostenible. Organització de mòduls formatius i tallers 
artesanals comunitaris.  

Mèxic 6.600 € 

14/2008 
Oficina de Gestió 
de Projectes 
Internacionals. 

Accions per a l'enfortiment de la qualitat en la gestió 
universitària. Guatemala 4.400 € 

 



 

ANNEX II 

Expt. Sol.licitant Projectes sense finançament assigna t País Motiu 

15/2008 Asociació 
TCHEMULANI 

Escola primària i orfenat en Zimpeto. Maputo. Moçambic  1 

16/2008 ANAWIM 
Assistència mèdica bàsica als xiquets. Educació i 
sensibilització en nutrició i higiene de la família. 
Barri Memorial Sandino-Managua. 

Nicaragua  1 

17/2008 ANAWIM 
Programa de formació del personal sanitari i 
prevenció de malalties transmissibles matern-
infantil en l'Hospital General Rural de Gambo. 

Etiòpia  1 

18/2008 
I. U. Aigua i 
Ciències 
Ambientals. 

Desenvolupament educatiu i capacitació en 
temàtiques de l'aigua de la Universitat Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN), León. 
Nicaragua. 

Nicaragua  1 

19/2008 

Dpt. Infermeria 
Comunitària, 
Medicina 
Preventiva, Salud 
Pública i Història de 
la Ciència. 

Aplicació de la metodologia de l'enquesta 
nacional de condicions de treball (ENCT) en 
centres artesanals de Curtiembres. Colòmbia. 

Colombia  1 

20/2008 

Dpt. Didàctica 
General i 
Didàctiques 
Específiques. 

Curs sobre 'l'Educació Mediambiental i 
Desenvolupament Sostenible, un repte per al 
Segle XXI'. Costa Rica. 

Costa Rica  1 

(1) No supera la fase tècnica 


