
 
 
LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES A TRÀMIT 
DE LA XVIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ PER 
AL DESENVOLUPAMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A L’ANY 
2020 
 

- Ajuts a projectes 
 

Admesos a tràmit: 
 
Responsable  Projecte 
40292938C 
 

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

40331388Z 
 

Chajinel - La persona que acompanya (2ª edició) - Guatemala 

77903805E Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

18941860A 
 

Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 
Amhara - Etiòpia 

37660157A 
 

Valoració dels beneficis potencials aportats per la pràctica d’activitats 
d’esbarjo al mar i a la platja per als refugiats - Grècia 

40327021V 
 

Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40324478G 
 

AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de membranas para la 
potabilización sostenible de agua en comunidades amazónicas. El agua 
potable como bien común. - Colòmbia 

40284758M 
 

Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

 
No admesos a tràmit: 
 
Responsable  Projecte Motiu 
52162206T Enfortiment del servei de qualitat de la 

biblioteca a l'Institute Catholique de Kabgayi - 
Rwanda 

Manca pressupost de 
despeses superiors a 
3.000€ i escrit de 
demanada de la 
contrapart 

Y4965641R 
 

WetlAndakí: co-creando una solución basada 
en la naturaleza para la depuración de aguas 
residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Manca document 
acreditatiu de la 
contrapart d’estar 
constituïda legalment i 
memòria d’activitats del 
darrer any 

77911313D 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la 
frontera Mèxic-Guatemala; Fase 4. Atenció a 
menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en 
trànsit - Mèxic i Guatemala 

Manca escrit de 
demanada de la 
contrapart i breu CV del 
membre que farà l’estada 
a la UdG 

 
 
 



- Ajuts a mobilitat 
 

Admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte 
40292938C Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
40313379Z Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
47957594H Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
41514420H Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
47918990P Construcció d'una nova biblioteca a l'Escola d'Infermeria de Kribi - 

Camerun 
41588269Z Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán (5ª 

edició) - Guatemala 
48103812W Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán (5ª 

edició) - Guatemala 
40331388Z Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
54815190A Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
41667846B Projecte de suport als centres de salut de Smara - Camps de refugiats 

sahrauís 
47787369Q  
 

Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

40369667K Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-oficial i reutilització dels 
residus plàstics - Camerun 

40354554L Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40320328V Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
79295230Q Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40325846S Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
40303959R Inventors4Change. Inventors pel Canvi - Índia 
Y4349239E Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
Y430423R Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
40359205R Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
77741271Y Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible (VUDES 2020) – 

Amhara - Etiòpia 
Y4965641R WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 

depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

70816997C WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y4325175Q WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y4716103J WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

Y7560844E WetlAndakí: co-creando una solución basada en la naturaleza para la 
depuración de aguas residuales desde los saberes tradicionales 
amazónicos - Colòmbia 

17452475Y Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera Mèxic-Guatemala; 



Fase 4. Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic 
i Guatemala 

40327021V Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40319398F Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

45832805S Expandim el projecte ‘Abay Mado 2019 ́: Aplicació de les noves 
metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de la regió 
d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània) 

40284758M Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

40356198F Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

39023978Q Inclusió de la dona i empoderament local a través de la capacitació dels 
voluntaris presents a les regions d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme 
cultural - Marroc 

 
No admesos a tràmit: 
 
Sol·licitant  Projecte Motiu 
77903805E Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-

oficial i reutilització dels residus plàstics - Camerun 
Manca compromís 
d’assegurança 

Y7404000S Sostenibilitat i inclusió equitativa: recollida no-
oficial i reutilització dels residus plàstics - Camerun 

Manca vist-i-plau 
del deganat 

77911313D 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera 
Mèxic-Guatemala; Fase 4. Atenció a menors, famílies 
i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic i Guatemala 
 

Manca compromís 
d’assegurança 

70905273E 
 

Denúncia i superació de vulnerabilitats a la frontera 
Mèxic-Guatemala; Fase 4. Atenció a menors, famílies 
i col·lectiu LGBTTTI en trànsit - Mèxic i Guatemala 
 

Manca compromís 
d’assegurança 

40324478G AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de 
membranas para la potabilización sostenible de agua 
en comunidades amazónicas. El agua potable como 
bien común. - Colòmbia 

Manca compromís 
d’assegurança 

41704719S AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de 
membranas para la potabilización sostenible de agua 
en comunidades amazónicas. El agua potable como 
bien común. - Colòmbia 

Manca compromís 
d’assegurança 

77748346C AMAZO-MEM2: Sistema descentralizado de 
membranas para la potabilización sostenible de agua 
en comunidades amazónicas. El agua potable como 
bien común. - Colòmbia 

Manca compromís 
d’assegurança 

Y0788412D Inclusió de la dona i empoderament local a través de 
la capacitació dels voluntaris presents a les regions 
d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme cultural - 
Marroc 

Manca fotocòpia del 
DNI o passaport 

Y7497626P Inclusió de la dona i empoderament local a través de 
la capacitació dels voluntaris presents a les regions 
d’Errachidia i Fès, en matèria de turisme cultural - 
Marroc 

Manca vist-i-plau 
del deganat 

 
 



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 de Registre (edifici de les Àligues / 
Rectorat Plaça de Sant Domènec, 3), de dilluns a divendres, laborables, de les 9:00 h. a les 
13:00 h. Alternativament es pot utilitzar el registre electrònic https://seu.udg.edu/seu-
electronica/registre-electronic o qualsevol dels canals que es determinen l'apartat 4at de 
l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques ( BOE núm. 236, de 02/10/2015) 
 
Girona, 15 de juny de 2020 

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

