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LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT DE LA XIX CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA PER A L’ANY 2021 
 
 
AJUTS A PROJECTES 
 
 
Admesos a tràmit: 
 
 
Responsable  Projecte 

52162206T Suport material i acadèmic al Centre d’Orientació i Documentació per a Emigrants 
Senegalesos/es (CODES) - Senegal 

 
 
No admesos a tràmit: 
 
 
Responsable  Projecte Motiu 

17452475Y 

Denuncia i superació de vulnerabilitats en la 
frontera de Mèxic - Guatemala 

Manca CV del membre de la 
contrapart que fa estada a la 
UdG i el projecte ha d’haver 
finalitzat abans del 30 d’abril 
de 2022 

43418508M 
 

Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni 
cultural i la realitat social contemporània als 
campaments de refugiats de Tinduf 

 
Manca carta de demanda de 
la contrapart 

39137662B 
Paisaje y desarrollo sostenible: estudio integrado 
de los usos del suelo y la agricultura - Nicaragua 

Manca CV del membre de la 
contrapart que fa estada a la 
UdG 

18941860A 

VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 

Manca carta de demanda de 
la contrapart i CV del 
membre de la contrapart 
que fa estada a la UdG 

43632233Z 
Creació i posada en funcionament del “Centro de 
Investigación en Educación para el Desarrollo - 
CIED" de FUNDAEC - Colombia 

El projecte ha d’haver 
finalitzat abans del 30 d’abril 
de 2022 

40292938C 

Construcció d'una nova biblioteca en una Escola 
d'Infermeria de Kribi-Camerun 

El projecte s’ha d’haver 
iniciat l’any 2021 i ha 
d’haver finalitzat abans del 
30 d’abril de 2022 

40325689L 

Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el 
desarrollo de las Artes, la Cultura y el Medio 
Ambiente, con impacto regional - Colombia 

La quantitat màxima a 
sol·licitar, amb mobilitats 
incloses, no pot superar els 
15.000€ ni superar el 80% 
del cost total del projecte 

40324478G AMAZOMEM3: Sistema descentralizado de El projecte s’ha d’haver 
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membranas para la potabilización sostenible de 
agua en comunidades amazónicas - Colombia 

iniciat l’any 2021 

41704719S 
Hacia una cultura de observación del cambio 
climático - Brasil 

El projecte ha d’haver 
finalitzat abans del 30 d’abril 
de 2022 

 
 
AJUTS A MOBILITAT 
 
Admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte 
40331388Z Projecte de suport als centres de salut de Smara (Camps de refugiats sahrauís) 
47236799C Projecte de suport als centres de salut de Smara (Camps de refugiats sahrauís) 
49578636C Projecte de suport als centres de salut de Smara (Camps de refugiats sahrauís) 
40292938C Construcció d'una nova biblioteca en una Escola d'Infermeria de Kribi - Camerun 
40331438H Construcció d'una nova biblioteca en una Escola d'Infermeria de Kribi - Camerun 
40313379Z Construcció d'una nova biblioteca en una Escola d'Infermeria de Kribi - Camerun 
41649249K Construcció d'una nova biblioteca en una Escola d'Infermeria de Kribi - Camerun 
41560244A Construcció d'una nova biblioteca en una Escola d'Infermeria de Kribi - Camerun 
17452475Y Denuncia i superació de vulnerabilitats en la frontera de Mèxic - Guatemala 
38504748B Denuncia i superació de vulnerabilitats en la frontera de Mèxic  -Guatemala 

40331388Z Chajinel (Segona edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 
Totonicapán - Guatemala (Cinquena edició) 

79269177E Chajinel (Segona edició) – Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a 
Totonicapán - Guatemala (Cinquena edició) 

Y4349239E Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

18941860A Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

39343628N Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

40357400J Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

40325394T Cooperació universitària en l'àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf 

40354554L Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 

41704719S AMAZOMEM3: Sistema descentralizado de membranas para la potabilización 
sostenible de agua en comunidades amazónicas - Colombia 

41704719S Hacia una cultura de observación del cambio climático - Brasil 
38864687T Hacia una cultura de observación del cambio climático - Brasil 

38864687T Paisaje y desarrollo sostenible: estudio integrado de los usos del suelo y la 
agricultura - Nicaragua 

41554036M Paisaje y desarrollo sostenible: estudio integrado de los usos del suelo y la 
agricultura - Nicaragua 

77741271Y VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible - 
Etiòpia 
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No admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte Motiu 

43632233Z 
Creació i posada en funcionament del “Centro de 
Investigación en Educación para el Desarrollo - CIED" de 
FUNDAEC - Colòmbia 

Manca compromís 
d’assegurança 

46671760E 
Creació i posada en funcionament del “Centro de 
Investigación en Educación para el Desarrollo - CIED" de 
FUNDAEC - Colòmbia 

Manca compromís 
d’assegurança 

44662735R 

Elaboración de un mapa de riesgo de ataque de Puma 
concolor al ganado, cría de perros... 

Manca compromís 
d’assegurança i 
vistiplau del tutor 
signats 

40325689L 
Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el 
desarrollo de las Artes, la Cultura y el Medio Ambiente, 
con impacto regional - Colombia 

Manca compromís 
d’assegurança 

49364116K 
Chajinel (Segona edició) – Infància en risc: prevenció de 
la malnutrició infantil a Totonicapán, Guatemala 
(Cinquena edició) 

Manca compromís 
d’assegurança signat 

40303959R Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia Sol·licitud presentada 
fora de termini 

43201915A 
AMAZOMEM3: Sistema descentralizado de membranas 
para la potabilización sostenible de agua en 
comunidades amazónicas - Colombia 

Manca compromís 
d’assegurança 

Y4350829W 
AMAZOMEM3: Sistema descentralizado de membranas 
para la potabilización sostenible de agua en 
comunidades amazónicas - Colombia 

Manca compromís 
d’assegurança 

46413966N Hacia una cultura de observación del cambio climático - 
Brasil 

Manca vistiplau del 
deganat 

Y8437425G Paisaje y desarrollo sostenible: estudio integrado de los 
usos del suelo y la agricultura - Nicaragua 

Manca vistiplau de 
l’Escola de Doctorat 

EP5995416 VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible - Amhara, Etiòpia 

Manca vistiplau del 
deganat 

54004247 
VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible - Amhara, Etiòpia 

Manca vistiplau del 
deganat i compromís 
d’assegurança 

Y4349239E 

VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible - Amhara, Etiòpia 

Cal estar en servei 
actiu durant tot el 
període d’execució del 
projecte 

Y4304023R 

VUDES 2021 - Amhara - Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible - Amhara, Etiòpia 

Cal estar en servei 
actiu durant tot el 
període d’execució del 
projecte 
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A partir de la data de publicació d’aquesta llista provisional s’obre un termini de 10 dies hàbils 
perquè les persones interessades amb sol·licituds no admeses a tràmit puguin realitzar les esmenes 
necessàries per a la seva admissió, advertint als interessats que, en cas de no esmenar la seva 
sol·licitud, se’ls tindrà per desistits d’aquesta convocatòria. 
 
La documentació cal presentar-la a l’Oficina Central del Registre ubicat al Rectorat. Edifici Les 
Àligues. Plaça Sant Domènec, 3 (Campus Barri Vell) de dilluns a divendres, de les 9:15 a les 14 hores 
o a través del Registre electrònic de la Universitat de Girona: https://seu.udg.edu/seu-
electronica/registre-electronic.  
 
Girona, 28 de juliol de 2021 

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic

