
Resolució de 21 de maig de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant, per la qual es resol la II Convocatòria per a finançar activitats per a l'impuls dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, complementàries a projectes d'investigació de la 

Universitat d'Alacant. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, a proposta de la Comissió d'Avaluació, reunida el 20 de maig 

de 2019 i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en la II “Convocatòria 

per a finançar activitats per a l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, complementàries a 

projectes d'investigació de la Universitat d'Alacant”, 

RESOL, 

Assignar una ajuda de 5.000 € als 8 projectes que han obtingut millor puntuació, i que es destinarà a 

activitats d'investigació per al desenvolupament o sobre el desenvolupament, en el marc de la consecució 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Coordinador/a Proyecte PUNTS IMPORT 

Conesa Ferrer, 
Juan Antonio 

Control de la formació de contaminants orgànics halogenats en el tractament 
tèrmic de residus per mitjà de pretractaments i inhibició. 9,69 5000 

Siles 
González, 
José 

Vivències de dones que han patit la mutilació genital femenina com a factor 
sensibilizador de la funció preventiva dels professionals de salut en la 
província d'Alacant. 

9,65 5000 

Illán Gómez, 
María José 

Sistemes catalítics eficients i de baix cost per a l'eliminació de contaminants de 
la fuita d'automòbils amb motors de combustió d'última generació. 9,18 5000 

García 
Chamizo, Juan 
Manuel 

Xarxa alacantina d'innovació i transferència del coneixement. 

8,61 5000 

Martínez Ruiz, 
María de los 
Ángeles 

Xarxa Interdisciplinària  d’Investigació en Disseny Curricular per a integrar els 
ODS en assignatures de plans d'estudi de la UA. 8,22 5000 

Iniesta 
Valcárcel, 
Jesús 

Noves estratègies, metodologies i processos electroquímics cap a un 
desenvolupament sostenible medi ambiental, energètic i climàtic. 8,21 5000 

Vidal Olivares, 
Francisco 
Javier 

Les empreses familiars valencianes a Amèrica Llatina, models 
d'internacionalització i implantació. Extensió a empreses familiars i 
cooperatives. 

7,99 5000 

Corbí Sevila, 
Hugo Antonio 

Estratègies per a l'ús sostenible i posada en valor del patrimoni geològic en la 
ciutat d'Alacant. 7,90 5000 

Sanz de 
Galdeano, 
Anna 

Avaluació de l'impacte de Quisqueya Comença Amb Tu sobre la primera 
infància i les famílies vulnerables a República Dominicana. 7,23 0 

 

Contra la present  resolució, les interessades i els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del 

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

 

 

Juan Llopis Taverner  

Vicerector de Relacions Internacionals  

Universitat d'Alacant 

 


