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Resolució del 22-2-2017, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la 

qual es convoquen les beques del programa MERIDIES-cooperació per a la 

participació de l’alumnat en projectes de cooperació al desenvolupament a països 

d’Àfrica i Llatinoamèrica. 

 
 

1. Què és el programa MERIDIES-Cooperació1? 

MERIDIES-Cooperació és un programa de mobilitat internacional del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) adreçat a 

alumnat de la UPV per a la participació en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament a països d’Àfrica i 

Llatinoamèrica, a través d'universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, entitats 

socials i altres actors del sistema internacional de cooperació per al desenvolupament. 

MERIDIES-Cooperació estableix un marc perquè la Universitat puga estendre els vincles de col·laboració cap a entitats., les 

finalitats de les quals són el desenvolupament humà i la cooperació internacional, així com generar, a través d’aquesta 

col·laboració, sentiments de solidaritat i compromís a la UPV davant dels sectors més desfavorits de la població.  

2. Objectius 

 
 Fomentar la solidaritat i els valors de la cooperació al desenvolupament entre l’alumnat i el personal docent. 

 Permetre a  l’alumnat posar en pràctica el coneixements adquirits durant la formació acadèmica en col·laboració amb 

entitats i institucions les finalitats de les quals són l’eradicació de la pobresa i la desigualtat. 

A l’alumnat que ho sol·licite se li reconeixeran fins a 6 ECTS per la participació en aquest programa. Addicionalment, l’estada es pot 

reconèixer com a pràctiques externes a l’estranger (Sol·licitud d’acord previ de reconeixement de pràctiques externes), en el cas 

que es complisquen els requisits estipulats en el Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions dels estudiants de la UPV. 

3. Qui pot participar en el programa MERIDIES-cooperació? 

3.1. Requisits de les persones destinatàries  

 La persona sol·licitant ha d’estar matriculada en una titulació de la UPV de grau, de primer o segon cicle, o de màster 

oficial, durant el període en què se sol·licita i en què es gaudeix l’ajuda.  

 Resta exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) i d'intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, 

etc.).  

 La titulació ha de correspondre's amb la requerida en el termes de referència (consulteu annex I).  Quan la titulació 

acadèmica no siga requisit imprescindible,  s’han de tindre els coneixements suficients per a realitzar les tasques 

proposades. 

 No haver gaudit en anys anteriors d’una beca de mobilitat del CCD en qualsevol de les seues modalitats. 

                                                
1 MERIDIES significa “Sud” en llatí.  

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/927809normalc.html
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlc.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/U0691021.pdf
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 La percepció de l’ajuda és incompatible amb altres ajudes de la Universitat Politècnica de València que siguen per a 

despeses de la mateixa finalitat. 

 

3.2. Criteris de selecció 

 El barem a emprar en la selecció és el següent: 

 Mèrits Punts 

Carta de motivació 0,5 

Expedient acadèmic 3,5* 

Adequació de l’estudiant al perfil sol·licitat per la contrapart 4 

Formació en cooperació al desenvolupament, voluntariat o participació 

social. 1 

Participació en activitats de cooperació al desenvolupament, voluntariat o 

participació social 1 

TOTAL 10 

 

*Amb motiu d’equilibrar la diferència entre titulacions, la puntuació obtinguda en l’expedient acadèmic es calcula mitjançant la 

fórmula següent:  

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑢𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó
 𝑥 

3,5

1,5
 

 

La puntuació mínima a obtenir per tal d’optar a una beca és de 5 punts. 

 

En el cas que la comissió de selecció ho considere oportú pot sol·licitar l’aclariment als candidats preseleccionats sobre els mèrits 

aportats.  

 

4. Dotació Econòmica  

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) destina per aquesta convocatòria fins un màxim de 89.720 € de l’aplicació 

pressupostària 00802000042240000. En cas de no esgotar els fons, el CCD es reserva la potestat d’obrir una nova convocatòria del 

programa mitjançant la publicació corresponent en el DOGV. 

Amb caràcter general, l'ajuda econòmica finançada amb el programa MERIDIES-cooperació és la següent: 

- Borsa de viatge (bitllets de transport, vacunes i visats): 1.000 euros 

- Ajuda per a allotjament i manutenció: 400 euros al mes 

- Assegurança mèdica no farmacèutica 
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Els pagaments es fan en dos terminis. El primer, quan la persona beneficiària de l'ajuda enviarà el justificant d'incorporació a la 

destinació (hi ha un model de justificant que es lliurarà a l’alumnat seleccionat). Aquest pagament inclou el 80% de l'ajuda. El segon 

pagament (20% restant) es realitza en finalitzar l’estada i està supeditat al lliurament dels documents que s'inclouen en l'apartat 7 

(obligacions) d'aquesta convocatòria i als informes de l'entitat d’acollida o del tutor sobre la valoració de l’activitat desenvolupada. 

5. Sol·licituds  

5.1. Per poder participar en aquest programa, les persones interessats han de complir els requisits citats en l'apartat 3.1 

5.2. Entre les places oferides cal seleccionar la més adient al perfil propi. Se’n poden sol·licitar fins a un màxim de tres.  

5.3. La persona que aspire a una beca NO POT posar-se prèviament en contacte amb la institució de destinació. 

L'incompliment d'aquesta norma és motiu d'exclusió en el procés de selecció o de devolució en el cas d’ajuda concedida. 

5.4. La sol·licitud s’emplena des de la plataforma AIRE, habilitada per a convocatòries de les àrees de relacions 

internacionals i cooperació per al desenvolupament de la UPV, i accessible a través de la intranet personal. La guia d’ús 

de la plataforma AIRE es troba a l’annex V. A més, s’ha de presentar, a través de la plataforma, la documentació 

següent: 

 Expedient acadèmic actualitzat. 

 Currículum 

 Fotocòpies dels mèrits: tot el que s’especifique en el CV i que no s’acredite no es tindrà en compte. Tots els 

certificats s’han de presentar a través de la plataforma en un únic arxiu .PDF, .ZIP o .RAR. 

 DNI escanejat per les dues cares per a alumnat espanyol, o NIE per a estrangers.  

 Carta de motivació que responga a la pregunta ¿per què vull participar en el programa MERIDIES-cooperació? 

5.5. Quan la persona aspirant haja complimentat  tots els apartats i haja enviat la candidatura a través d’AIRE (“envieu 

sol·licitud”) cal imprimir el document de  sol·licitud, generat automàticament per la plataforma, signar-lo, escanejar-lo i 

presentar-lo a l’espai habilitat a l’efecte en AIRE. A més, l’ha de lliurar personalment 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. Aquest és l’únic document que cal lliurar en 

paper. 

5.6. El termini de presentació de les sol·licituds signades comença el mateix dia de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria en el DOGV i finalitza el 23 de març de 2017 a les 14.00 h. 

5.7. En el cas que queden places desertes després de la resolució d’aquest primer termini, el CCD n’obrirà un segon per a les 

destinacions vacants entre les 9.00 h del 2 de maig i les 14.00 h. de l’11 de maig de 2017 

5.8. No es pot presentar cap document després de finalitzats el terminis establerts. 

5.9. Tot allò especificat en el CV que no s’acredite amb certificats no serà tingut en compte pel comitè de selecció. 
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Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada o a les que la Universitat Politècnica de València té 

accés en el marc d’aquesta convocatòria, tenen la protecció derivada de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

6. Durada 

L'estada és de 3 a 5 mesos, segons les places ofertes en l’annex I.  

7. Obligacions de les persones beneficiàries 

 Participar en el curs de formació específica impartit pel CCD de la UPV, previst per als dies 25 i 26 de maig de 2017.  

 En el termini d’un mes, des que finalitza la beca, les persones seleccionades en el programa Meridies-cooperació  2017 

han de lliurar, a través de la plataforma AIRE, la documentació següent: 

o Enquesta de valoració de les pràctiques (annex II, lliurat a les persones seleccionades) 

o Entre 3 i 10 fotografies en format electrònic del projecte o treball desenvolupat 

o Memòria explicatiu sobre les tasques realitzades (annex III, lliurat a les persones seleccionades) 

o Pòster de l’activitat (annex IV, lliurat a les persones interessades) 

o Fotocòpies de les targetes d’embarcament del vol o bitllet electrònic. La Universitat pot sol·licitar els originals 

si ho considera escaient i qualsevol documentació que considere necessària amb l’objectiu de verificar el 

compliment de les condicions de l’ajuda en els termes prevists. 

 Els pòsters d’experiències s’exposen en la X Trobada de PFC i pràctiques de cooperació al desenvolupament, a celebrar al 

maig de 2018. En el cas que les persones seleccionades no puguen assistir a la trobada per motius laborals, acadèmics o 

personals, han de notificar-ho el més aviat possible al CCD. 

 Si el projecte realitzat deriva en l’execució d’un TFG, PFC o TFM s’ha de fer esment amb la incorporació  d’una referència 

al suport obtingut en el marc d’aquest programa. 

La sol·licitud suposa l’acceptació de les bases, això com de les obligacions pròpies derivades del marc legal en matèria d’ajudes i 

subvencions i sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguen realitzar els òrgans competents, per a la qual cosa els 

beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que se’ls requerisca a l’efecte. 

L’incompliment de les bases d’aquesta convocatòria suposarà la pèrdua de l’ajuda i, si s’escau, la devolució de les quantitats 

percebudes ja. 

La no presentació de la documentació justificativa corresponent suposarà la devolució de les quantitats rebudes. 

8. Resolució i notificació 

8.1. El CCD és l’òrgan instructor i la comissió de selecció està formada per: 

 Presidenta: Vicerectora de Responsabilitat social, Cooperació i Esport; 
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 Tres vocals: dos membres del comitè assessor de cooperació i un tècnic del CCD; 

 Secretari: un tècnic del CCD, designat per la presidència, amb veu i sense vot. 

8.2. El CCD s’encarrega de rebre les sol·licituds i verificar que acompleixen els requisits exigits en la convocatòria. Si hi 

hagués defectes formals o omissió d’algun dels documents exigits, es requerirà la persona sol·licitant perquè esmene la 

falta o acompanye els documents perceptius en el termini de deu dies hàbils, en cas de no fer-ho, s’entén que desisteix 

de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de del 

Procediment Comú de les Administracions Públiques. 

8.3. En el termini de trenta dies hàbils, el CCD publicarà en la plataforma AIRE i en la seua pàgina web (www.accd.upv.es) la 

llista provisional d’ajudes concedies i denegades. A partir d’aquest moment les persones interessades disposen de deu 

dies per reclamar davant de l’òrgan instructor. Transcorregut aquest termini i resoltes totes les reclamacions, la proposta 

s’elevarà al Rector per a la resolució definitiva. 

8.4. Les persones seleccionades per a una beca MERIDIES han d’imprimir la carta d’acceptació i lliurar-la signada al CCD en 

el termini d’una setmana, des de la comunicació de la plaça assignada. En el cas de no lliurar-la, s’entendrà que renuncia 

a la destinació assignada i a l’ajuda associada. 

8.5. Una vegada assignades les places i rebudes les cartes d'acceptació, és responsabilitat de la persona seleccionada: 

- Obtenir el visat corresponent que permeta l’estada legal al país de destinació.  

- Informar-se de les condicions sanitàries i mèdiques del país o zona de destinació, i prendre les precaucions 

necessàries. 

8.6. Una vegada la persona s’incorpora a la destinació, ha d'enviar el justificant d'incorporació (annex VI) escanejat a: 

ccd@upvnet.upv.es , amb la finalitat de tramitar els pagaments associats a la beca. 

  

http://www.accd.upv.es/
mailto:ccd@upvnet.upv.es
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