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Resolució de concessió dels ajuts de la XX Convocatòria d’ajuts a projectes 
de cooperació per al desenvolupament i projectes de compromís social 
comunitari de la Universitat de Girona (2022) 
 
Atès l’acord del Consell de Govern de data 15 de febrer de 2022, sessió 1/2022, pel 
qual s’aprova la XX convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació per al 
desenvolupament i projectes de compromís social comunitari de la Universitat de 
Girona (2022). 
 
Atesa la proposta de priorització de sol·licituds i d’atorgament d’ajuts aprovada per la 
Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat en data 4 d’abril de 2022. 
 
En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels 
Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat i es disposa la publicació del seu 
text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i pel Reial Decret 1065/2017, 
de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (publicat al 
DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) 
 
RESOLC: 
 
Primer. Atorgar els ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament, 
mobilitats i projectes de compromís social comunitari per l'import de 79.853,69€. Els 
ajuts es faran efectius amb càrrec a la unitat de despesa 37.17.005.0000, les aplicacions  
pressupostària 481.99 I 482.99 i capítol II, d’acord amb les annexes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que 
s’acompanyen. 
 
Segon. Denegar els ajuts a mobilitat i a projectes de cooperació, d’acord amb l’annex 
7. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Universitat de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
La vicerectora de Territori i Compromís Social 
Per resolució de delegació del Rector de 22/12/2021 (eBOU-2422) 
 
 
 
 
Sílvia Llach Carles 
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva 
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors des del dia següent a la publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal 
i com disposa l’art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós 
administrativa.  
 
No obstant això, els interessats podran interposar contra aquesta resolució recurs de 
reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar. En aquest cas no 
cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat en tant no recaigui 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el disposat en els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Igualment, 
les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs per a la defensa dels seus 
interessos. 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE 
COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

 
  

   ANNEX 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (CAPÍTOL II)  
  

 
  

   Unitat Despesa Projecte   Sol·licitant 60% 40% Import  

31.06.040 
Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: 
recursos per una actualització de la docència 
d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi‐Camerun 

***9293** 2.400,00 € 1.600,00 € 4.000,00 € 

 32.18.040 
Suport a la creació del Centre d'Orientation et de 
Documentation des Émigrés Sénégalais (CODES) ‐ 
Senegal 

***6220** 5.775,00 € 3.850,00 € 9.625,00 € 

32.19.040 EDUSIM 2022 ‐ Tanzània 
***1939** / 
***2702** 

7.095,71 € 4.730,48 € 11.826,19 € 

32.28.040 

Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni 
cultural i la realitat social contemporània als 
campaments de refugiats de Tinduf (II) ‐ Camps de 
refugiats Sahrauís 

***1850** / 
***7610** 4.980,00 € 3.320,00 € 8.300,00 € 

31.06.040 
Chajinel – La persona que acompanya (tercera edició) ‐ 
Guatemala 

***3138** 1.200,00 € 800,00 € 2.000,00 € 

33.09.040 
VUDES 2022 ‐ Visites Universitàries pel 
Desenvolupament Sostenible – Etiòpia 

***4186** 2.400,00 € 1.600,00 € 4.000,00 € 

32.04.040 
Denuncia y superación de vulnerabilidades en la 
frontera de México‐Guatemala; Fase 6 Archivo y 
memoria LGBTIQ+ ‐ Mèxic 

***0474** 6.120,00 € 4.080,00 € 10.200,00 € 

TOTAL   29.970,71 € 19.980,48 € 49.951,19 € 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE 
COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

 
  

   ANNEX 2. PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (APLICACIÓ 482.99)   
 

 
  

   NIF Projecte   Sol·licitant 60% 40% Import  
B17568023 Projecte Fez Mashallah ‐ Marroc ***0635** 360,00 € 240,00 € 600,00 € 

TOTAL   360,00 € 240,00 € 600,00 € 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I PROJECTES 
DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

 
 

  ANNEX 3. MOBILITATS (CAPÍTOL II) 
  

 
 

  Unitat Despesa Projecte Sol·licitant Import 

31.06.040 
Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 
actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun 

***4466** 1.150,00 € 

31.06.040 Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 
actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun ***6024** 1.150,00 € 

32.18.040 
Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 
Sénégalais (CODES) - Senegal 

***8759** 550,00 € 

32.18.040 
Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des Émigrés 
Sénégalais (CODES) - Senegal 

***6220** 835,00 € 

32.19.040 EDUSIM 2022 ‐ Tanzània ***1939** 950,00 € 
32.19.040 EDUSIM 2022 ‐ Tanzània ***2702** 950,00 € 

32.28.040 
Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***2539** 1.065,00 € 

32.28.040 
Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) - Camps de refugiats 
Saharauis 

***4186** 1.065,00 € 

33.09.040 VUDES 2022 ‐ Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia ***9605** 1.890,00 € 

33.09.040 VUDES 2022 ‐ Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – Etiòpia ***0402** 1.890,00 € 
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32.04.040 
Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México‐Guatemala; 
Fase 6 Archivo y memoria LGBTIQ+ ‐ Mèxic 

***0474** 850,00 € 

32.04.040 
Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera de México‐Guatemala; 
Fase 6 Archivo y memoria LGBTIQ+ ‐ Mèxic 

***3630** 850,00 € 

37.15.040 Inventors4Change / Inventors pel Canvi ‐ Bangalore (Karnataka, Índia) ***5828** 1.060,00 € 
31.10.040 Projecte Wana Wake ***7565** 1.150,00 € 
31.10.040 Projecte Wana Wake ***7520** 1.150,00 € 

  TOTAL 
 

16.555,00 € 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I 
PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

   ANNEX 4. MOBILITATS (APLICACIÓ 481.99)  
 

 
 

 
 

Projecte Sol·licitant Import 

Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a Totonicapán ‐ Guatemala ***9189** 1.150,00 € 

Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a Totonicapán ‐ Guatemala ***8004** 1.150,00 € 

Hacia una cultura de observación del cambio climático. Capacitar comunidades rurales para 
proponer soluciones en la Amazonia brasileña ‐ Brasil ***0471** 1.370,00 € 

Hacia una cultura de observación del cambio climático. Capacitar comunidades rurales para 
proponer soluciones en la Amazonia brasileña ‐ Brasil ***1396** 1.150,00 € 

Projecte de suport als centres de salut de Smara ‐ Camps de refugiats Saharauis ***5644** 800,00 € 
Projecte de suport als centres de salut de Smara ‐ Camps de refugiats Saharauis ***5306** 800,00 € 
Inventors4Change / Inventors pel Canvi ‐ Bangalore (Karnataka, Índia) ***4577** 940,00 € 
Projecte Fez Mashallah ‐ Marroc ***0635** 887,50 € 
Projecte Fez Mashallah ‐ Marroc ***7704** 500,00 € 

TOTAL 
 

8.747,50 € 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

 
  

 ANNEX 5. PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (CAPÍTOL II) 

 
  

 Unitat Despesa Projecte   Sol·licitant Import  
31.09.040 Expertesa i Transformació Social ***2231** 2.000,00 € 

TOTAL 
 

2.000,00 € 
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XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

 
  

 ANNEX 6. PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (APLICACIÓ 482.99) 

 
  

 NIF Projecte   Sol·licitant Import  
G55143911 Nosaltres, els MENA ***1850** 2.000,00 € 

TOTAL 
 

2.000,00 € 
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   XX CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I PROJECTES DE 
COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI (2022) 

   ANNEX 7. AJUTS DENEGATS  
  

   PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
 

   Projecte Sol·licitant Motiu 

BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble 
rural de Senegal. Codesenvolupament entre Salt i Boulembou ‐ Senegal 

***2416** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el desarrollo de las Artes, 
la Cultura y el Medio Ambiente, con impacto regional LAB/ISACC ‐ 
Colòmbia 

***2568** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

   
   MOBILITATS  

  
   Projecte Sol·licitant Motiu 

Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 
actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de 
Kribi‐Camerun 

***9293** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Biblioteca, laboratori i metodologies d’aprenentatge: recursos per una 
actualització de la docència d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de 
Kribi‐Camerun 

***1337** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Suport a la creació del Centre d'Orientation et de Documentation des 
Émigrés Sénégalais (CODES) ‐ Senegal 

***9612** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 
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EDUSIM 2022 ‐ Tanzània ***6602** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) ‐ Camps de 
refugiats Sahrauís 

***4923** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) ‐ Camps de 
refugiats Sahrauís 

***4712** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Cooperació universitària en l’àmbit del patrimoni cultural i la realitat social 
contemporània als campaments de refugiats de Tinduf (II) ‐ Camps de 
refugiats Sahrauís 

***5740** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

VUDES 2022 ‐ Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible – 
Etiòpia 

***4923** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Projecte Fez Mashallah ‐ Marroc ***7372** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble 
rural de Senegal. Codesenvolupament entre Salt i Boulembou ‐ Senegal 

***2416** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

BOULEMBOU22: Projecte de compromís social comunitari en un poble 
rural de Senegal. Codesenvolupament entre Salt i Boulembou ‐ Senegal 

***3924** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Proyecto Laboratorio de Innovación Social/ para el desarrollo de las Artes, 
la Cultura y el Medio Ambiente, con impacto regional LAB/ISACC ‐ 
Colòmbia 

***2568** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil (sisena edició) a 
Totonicapán ‐ Guatemala 

***3138** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 

Inventors4Change / Inventors pel Canvi ‐ Bangalore (Karnataka, Índia) ***5804** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 
Projecte Wana Wake ***3947** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 
Projecte Wana Wake ***8841** Esgotat el pressupost de la convocatòria actual 
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PROJECTES DE COMPROMÍS SOCIAL COMUNITARI 
  

   Projecte Sol·licitant Motiu 

L’HIVERNACLE: Cultiu de Talent Local per L’Acció Rural Sostenible ***2447** 

La puntuació obtinguda en la valoració del projecte 
no supera el llindar establert per la Comissió 
Assessora de Cooperació i Solidaritat 

Suport terapèutic a dones que han patit MGF ***8759** 

La puntuació obtinguda en la valoració del projecte 
no supera el llindar establert per la Comissió 
Assessora de Cooperació i Solidaritat 
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