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PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, LA SENSIBILITZACIÓ I LA 

PARTICIPACIÓ SOCIAL 2015 

 

OBJECTIU  

 

Donar suport a les activitats dels membres de la comunitat universitària que tenen la finalitat 

d’impulsar els valors de solidaritat a la Universitat, sensibilitzar la societat sobre les causes de la 

pobresa i les desigualtats nord-sud, fomentar el desenvolupament humà sostenible i la justícia 

social, i afavorir iniciatives que promoguen la participació social i el voluntariat en la comunitat 

universitària. 

 

Les activitats objecte d’ajuda són les següents: 

 

 Xarrades, jornades, conferències, exposicions, etc., a la Universitat. 

 Cursos i tallers específics per a la formació i la sensibilització de la comunitat universitària. 

 Publicació de materials relacionats amb la sensibilització, l’educació per al desenvolupament 

i la participació social destinats a la comunitat universitària. 

 Activitats que promoguen l’acció voluntària de la comunitat universitària. 

 Altres activitats: s’hi poden presentar altres accions que complisquen els objectius d’aquesta 

convocatòria. 

 

Aspectes que cal tenir en compte:  

 

 Les activitats s’han de dur a terme a la UPV. En el cas que s’hi duguen a terme fora, cal 

explicar en la memòria la forma en què revertirà l’acció en la comunitat universitària. 

 En el cas de PAS o PDI, la persona sol·licitant ha de tenir el suport del director d’àrea, 

servei o departament i els permisos necessaris per a fer l’activitat. 

 En el cas de l’alumnat, cal disposar dels permisos necessaris, i es valorarà la participació 

de professorat que tutoritze o participe directament en l’activitat. 

 En cas de percebre altres ajudes per a la mateixa acció, cal informar el CCD tan prompte 

com siga possible. 

 Tenen preferència les accions institucionals impulsades des d’escoles, facultats i serveis 

generals. 

 Es valoraran positivament les accions la repercussió de les quals involucre un nombre 

elevat de membres de la comunitat universitària. 

 L’acció ha d’executar-se durant el 2015, i la data límit de realització d’activitats és 

el 31 d’octubre. 
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DESTINATARIS 

 

Hi poden participar tots els membres de la comunitat universitària: personal docent i investigador; 

personal d’administració i serveis, estudiants regularment matriculats1 i becaris de la UPV. 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA 

 

El Centre de Cooperació al Desenvolupament destina per a aquesta convocatòria fins a un màxim 

de 12.000 euros de l’aplicació pressupostària 00802000042220000. Si no s’esgoten els fons, el 

CCD podria disposar del romanent per a fer altres activitats. 

 

L’import màxim per activitat concedida és de 1.200 euros. 

 

 Despeses imputables: 

a) Publicacions. 

b) Material de difusió. 

c) Despeses de transport.  

d) Despeses derivades de pagament a personal que participe directament en 

les activitats i que no pertanga a la UPV ni a les organitzacions sòcies de 

l’activitat (allotjament, manutenció, honoraris de conferenciants...).  

 Despeses no imputables: 

a) Material inventariable. 

b) Enviament de material.  

c) Beques. 

d) Contractació de personal. 

e) Despeses administratives i de gestió. 

Totes les despeses requereixen la justificació corresponent (factures, bitllets electrònics, targetes 

d’embarcament, etc.). 

 

 

 

                                                 
1 Això exclou l’alumnat d’intercanvi (Erasmus, Sèneca, etc.) o de títols propis. 
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FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les propostes s’han d’enviar per mitjà del formulari de sol·licitud disponible a través de la 

plataforma AIRE, habilitada per a les convocatòries que ofereixen les àrees de relacions 

internacionals i cooperació al desenvolupament de la UPV, i accessible a través de la intranet 

personal.  

 

La documentació que cal pujar a la plataforma AIRE és: 

 

- Per al PAS i PDI: 

 

1. Sol·licitud degudament emplenada i signada. 

2. Carta del director d’àrea, servei o departament a què pertanga el sol·licitant en què 

es dóna suport a la iniciativa. 

3. Currículum de la persona sol·licitant. 

- Per a alumnat i becaris: 

 

1. Sol·licitud degudament emplenada i signada. 

2. Carta d’un PDI que done suport a l’activitat. 

3. Expedient acadèmic actualitzat descarregat des de la intranet. 

4. Currículum de la persona sol·licitant. 

 

L’única documentació que cal lliurar en paper és la sol·licitud, preferentment al Centre de 

Cooperació al Desenvolupament (Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, edifici 

Nexus, 4a planta, 46022, València) o, alternativament, als registres generals dels campus de 

Vera, Alcoi i Gandia. 

 

Les sol·licituds s’hi poden presentar des del 28 d’octubre fins al 18 de desembre de 2014, a 

les 14.00 hores. 

 

No es podrà pujar a la plataforma cap tipus de justificant una vegada acabat el termini.  

 

Cada persona només hi pot presentar una sol·licitud. 

 

Les dades de caràcter personal que facilite la persona interessada, o a les quals la Universitat 

Politècnica de València tinga accés en el marc d’aquesta convocatòria, tenen la protecció 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

derivada de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

 

AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS 

 

Una vegada rebudes les propostes, la Comissió Permanent del CCD les avaluarà atenent els 

criteris generals d’aquesta convocatòria. El CCD publicarà les accions seleccionades per a ser 

executades.  

 

L’avaluació i la selecció de les propostes es farà tenint en compte els criteris següents: 

 

1. Adequació als objectius proposats en la convocatòria. 

2. Qualitat general de l’activitat.  

3. Pressupost d’acord amb l’acció a realitzar. 

4. Activitats vinculades a altres accions de cooperació al desenvolupament o participació 

social dutes a terme a la UPV. 

5. Col·laboració amb associacions, ONGD i altres actors del sistema internacional de 

cooperació, especialment aquelles entitats que tinguen vincles permanents amb la UPV. 

6. Adequació de la proposta als criteris sectorials i geogràfics de la cooperació espanyola 

que recull el Pla Director 2012-2015. 

7. Repercussió de l’acció en la sensibilització de la comunitat universitària. 

8. Repercussió de l’activitat en l’increment i la consolidació d’experiències de participació 

social i voluntariat. 

9. Sinergies entre diversos serveis, escoles, departaments, etc. de la UPV. 

10. Viabilitat i sostenibilitat de l’acció. 

11. Experiència de cooperació i participació social de la persona sol·licitant. 

 

 

RESOLUCIÓ 

 

 

La concessió o denegació de les ajudes es farà per mitjà d’una resolució del rector i es publicarà, 

en el termini màxim d’un mes comptador a partir de la finalització del termini de presentació de 

sol·licituds, en la pàgina web del Centre de Cooperació al Desenvolupament. S’entendran 

denegades les sol·licituds que no figuren en aquesta resolució.  

 

La convocatòria es pot declarar deserta per incompliment de les condicions exigides. 
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El rector pot revocar la concessió d’ajudes si es produeix un incompliment de les condicions de 

concessió o gaudi d’aquestes sense l’autorització prèvia. 

 

 

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 

Les persones seleccionades han de presentar en el CCD, en el termini de 5 dies hàbils posteriors 

a la data de resolució de la convocatòria, una carta signada on conste l’acceptació de l’ajuda, 

disponible en la plataforma AIRE. 

 

L’acceptació de l’ajuda implica l’acceptació de les normes d’aquesta convocatòria. En atenció a 

la importància d’aquestes, s’enumeren les obligacions següents: 

 

 Com a obligació principal del beneficiari, la realització de l’activitat per a la qual se li 

concedeix l’ajuda en el termini de temps que es determine. 

 Les activitats s’han d’executar durant l’any 2015, abans del 31 d’octubre. 

 En el termini d’un mes, després d’acabar l’acció, cal lliurar una memòria explicativa de 

les activitats segons el format del CCD. En la memòria han de constar almenys les 

activitats realitzades, els objectius assolits i una descripció de conclusions. A més, ha 

d’incorporar un full Excel de totes les despeses amb les factures numerades. Finalment, 

cal lliurar fotografies en format digital, que podran ser utilitzades per a promocionar el 

programa en la web del CCD o en les xarxes socials del CCD. 

 En el cas de no lliurar la memòria, no s’hi podran presentar activitats en anys successius. 

El CCD publicarà la memòria en la seua pàgina web. 

 Abans de dur a terme les activitats, cal coordinar-se amb el CCD, comunicar la proposta 

de dates per a executar-les i fer una difusió conjunta de l’activitat en què s’incorpore la 

imatge corporativa del CCD. Tot el material ha de tenir prèviament el vistiplau del CCD. 

La persona beneficiària de l’ajuda ha de convidar el CCD a la inauguració i la clausura de 

les activitats. 

 En cas de variar alguna de les condicions de l’acció, cal notificar-ho al més prompte 

possible al Centre de Cooperació al Desenvolupament. Si la variació és pressupostària, 

s’ha de refer el pressupost i presentar-lo amb les modificacions aplicades. 

 

 

Aquestes obligacions no eximeixen en cap cas de les que la Universitat Politècnica de València 

establisca per al seguiment intern, i les que assenyala el Ministeri d’Economia i Hisenda per a la 

justificació de l’ús dels fons públics rebuts. 
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L’incompliment de les obligacions esmentades en aquesta convocatòria implica l’anul·lació de 

les ajudes concedides i el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. 

 

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA LA RESOLUCIÓ 

 

Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a partir de 

la publicació de la resolució, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, o directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent, en 

el termini de dos mesos des de la publicació d’aquesta resolució. 

 

  

 

València, 27 d’octubre de 2014 

 

Francisco José Mora Mas 

Rector  

 


