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OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la present convocatòria i objectiu del programa GLOCAL és la concessió d’ajudes a la 

comunitat universitària per a la realització d’activitats solidàries que fomenten la participació social.  

 

Els temes a què es pretén donar suport són els següents: 

 

1. La sensibilització i la formació sobre les causes de la pobresa i les desigualtats 

socioeconòmiques en el món actual. 

2. El foment del desenvolupament humà sostenible i de la justícia social. 

3. La sensibilització sobre la relació local-global dels problemes de desenvolupament del món. 

 

El Programa GLOCAL s’emmarca dins de les iniciatives de la Universitat Politècnica de València (UPV) 

compromeses amb la consecució dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que estableix la 

nova agenda internacional de les Nacions Unides, alhora que pretén contribuir a la construcció d’una 

ciutadania global compromesa amb els problemes globals, amb les causes i les conseqüències 

d’aquests problemes i amb el respecte a altres cultures. 

 

Els darrers anys, el CCD ha donat suport, a través de GLOCAL, a més de 80 accions, que comprenen els 

àmbits de la formació, la incidència, la sensibilització o la participació en col·lectius socials amb 

aquests objectius.  

 

Aquesta convocatòria finança accions que siguen innovadores i amb un alt impacte en la participació 

de la comunitat universitària en aquesta qüestió, i prioritza les que generen processos de participació 

social. Són exemple d’aquestes activitats les següents: 

 

- Xarrades, jornades, conferències, exposicions, etc. en la Universitat, vinculades a altres 

activitats.  

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

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

- Accions vinculades a la metodologia aprenentatge-servei. 

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

convocatòria. 

 

Les accions finançades en convocatòries anteriors es poden consultar en la pàgina web del CCD. 

 

L’acció s’ha d’executar entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2017. 

 

Les activitats han de tenir lloc a la UPV o en espais pròxims a la UPV, de manera que se n’assegure 

l’impacte en la comunitat universitària. 

 

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html
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QUANTIA DE LES AJUDES 

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

15.000 euros de l’aplicació pressupostària 00802000042220000. Si no s’exhaureixen els fons, el CCD 

podria disposar del romanent per a fer altres activitats. 

 

L’import màxim per activitat concedida és de 1.500 euros.  

 

- Despeses imputables: 

a) Material de difusió. 

b) Despeses de transport.  

c) 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 dels conferenciants, etc. En el cas concret dels 

honoraris, no han de superar el 70% del total sol·licitat. 

d) Material no inventariable que calga per al desenvolupament de l’activitat. 

- Despeses no imputables: 

a) Material inventariable. 
b) Enviament de material.  

c) Beques. 

d) Contractació de personal. 

e) Despeses administratives i de gestió. 

Per a totes les despeses es requereix la justificació corresponent (factures, bitllets electrònics, targetes 

d’embarcament, etc.). 

 

Si es perceben altres ajudes per a la mateixa acció, cal informar-ne el CCD tan prompte com siga 

possible. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES 

 

Tota la comunitat universitària: Personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis 

(PAS), alumnat oficial matriculat i alumnat de títols propis, departaments, facultats, instituts 

d’investigació, col·lectius o associacions de la UPV, grups de Generació Espontània i personal becari de 

la UPV.  

 

També poden sol·licitar aquesta ajuda totes les persones que siguen Alumni Plus. 

 

Cada persona pot presentar una sola sol·licitud, i no pot participar en la coordinació de cap altra 

activitat que es presente a aquesta convocatòria. 
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DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El formulari de sol·licitud, disponible a través de la pàgina web del CCD, s’ha de lliurar al Registre 

General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, codi postal 46022 - València; al 

registre de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi situat a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, codi 

postal 03801 - Alcoi (Alacant); o al registre de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, situat al carrer 

del Paranimf, 1, codi postal 46730 - Grau de Gandia (València). Aquest és l’únic document que cal 

lliurar en paper. 

 

La resta de la documentació s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic ccd@upvnet.upv.es amb el 
títol Sol·licitud GLOCAL 2020– (nom de la persona sol·licitant).  
 
La documentació adjunta ha de ser: 
 

1. Còpia del formulari de sol·licitud, emplenat degudament. 

2. Proposta d’activitat que es vol fer (disponible ací).* 

3. Carta de suport a la iniciativa de l’àrea, el servei, el departament o l’escola a què pertanga 

la persona sol·licitant. *  

4. Carta de suport de les entitats socials que participen en l’acció, si n’hi ha, en què se 

n’indique l’aportació. * 

5. Currículum de la persona sol·licitant. * 

*Aquests documents només s’envien per correu electrònic; no s’han de lliurar en format de paper. El 
CCD notifica la recepció de la documentació a l’adreça de correu electrònic de la persona sol·licitant. 
 
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 derivada de 
la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

El termini de lliurament de les sol·licituds signades comença el mateix dia de la publicació de la 

convocatòria en la web del CCD i acaba el 13 de gener del 2020 a les 14.00 hores. 

 

El CCD s’encarrega de rebre les sol·licituds i verificar que compleixen els requisits exigits en la 

convocatòria. Si el CCD adverteix defectes formals o l’omissió d’algun dels documents exigits, 

requereix a la persona sol·licitant que esmene aquesta errada o adjunte els documents preceptius en 

el termini de 10 dies hàbils, i l’avisa que si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, després 

que es publique una resolució dictada en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment comú de les administracions públiques. 

 

 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/1090387normalv.html
http://www.upv.es/entidades/CCD/
ccd@upvnet.upv.es
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/1090387normalv.html
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CRITERIS DE VALORACIÓ 

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

generals d’aquesta convocatòria. L’avaluació, la puntuació i la selecció de les propostes es fa tenint en 

compte els criteris següents: 

 

Criteris 100 punts  

1. QUALITAT GENERAL DE L’ACTIVITAT 0- 40 punts 

a. Els objectius de l’activitat proposada responen als plantejats en aquesta convocatòria. 0-10 punts 

b. La metodologia i les accions plantejades són coherents i adequades d’acord amb 
l’activitat proposada i els objectius que persegueix.  

0-5 punts 

c. La proposta està plantejada adequadament: els objectius i les accions es descriuen 
amb detall i precisió, és factible, està ben justificada, té o planteja un acció sostenible 
en el temps, etc. 

0-5 punts 

d. La proposta, pel que fa al contingut i/o la metodologia, planteja accions innovadores 
o originals quant a la manera d’arribar al col·lectiu amb el qual es pretén treballar. 

0-10 punts 

e. El projecte introdueix l’enfocament de gènere o és abordat des d’una perspectiva 
feminista. 

0-10 punts 

2. Impacte i repercussió a la UPV 0– 25 punts 

a. El col·lectiu meta al qual s’adreça l’activitat està ben identificat i definit, forma part de 
la comunitat universitària de la UPV, és realista, viable i accessible, i respon als objectius 
de la convocatòria. 

0-10 punts 

b. Aquest col·lectiu participa, en major o menor mesura, en la coordinació o el 
desenvolupament de la mateixa activitat plantejada. 

0-5 punts 

d. Les activitats sorgeixen arran d’altres accions de cooperació al desenvolupament o 
participació social que s’han dut a terme a la UPV, o bé hi estan vinculades. 

0-5 punts 

e. Hi ha escoles, facultats i/o serveis generals que donen suport al desenvolupament de 
l’activitat o hi participen.  

0-5 punts 

3. PARTICIPACIÓ SOCIAL 0– 25 punts 

a. En el disseny, el desenvolupament i el seguiment de l’acció plantejada hi col·laboren 
associacions, entitats socials o ONG amb la UPV. 

0-10 punts 

b. Les accions proposades preveuen o proposen la formació o el reforç de processos de 
participació social i/o voluntariat de les persones participants. 

0-10 punts 

c. La persona o col·lectiu sol·licitant té experiència en matèria de participació social o 
cooperació al desenvolupament.  

0-5 punts 

4. PRESSUPOST 0– 10 punts  

a. El pressupost es detalla de forma molt concreta i és coherent i adequat per a 
l’activitat plantejada. 

0-5 punts 

b. Hi ha suport econòmic d’altres serveis o departaments de la UPV i/o dels col·lectius 
que participen en l’activitat.  

0-5 punts 

TOTAL 0-100 punts 

 

La comissió tindrà en compte l’adequació de les sol·licituds al caràcter de la convocatòria, i 

desestimarà les que no en complisquen els objectius. 
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DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

Les persones seleccionades han de presentar al CCD, en el termini de 5 dies hàbils comptadores des 

de la recepció de la comunicació oficial per escrit de la concessió de l’ajuda per part del Vicerectorat 

de Responsabilitat Social i Cooperació, una carta signada en la qual conste l’acceptació dels fons 

assignats, segons el model facilitat en el moment de la comunicació esmentada. 

 

L’acceptació de l’ajuda implica l’acceptació de les normes d’aquesta convocatòria. A causa de la 

importància que tenen, s’enumeren les obligacions següents: 

 

 Com a obligació principal de la persona beneficiària, la realització de l’activitat per a la qual se 

li concedeix l’ajuda dins del termini que es determine. 

 Les activitats s’han d’executar durant l’any 2020, abans del 30 de novembre. 

 Les persones beneficiàries han d’assistir a la reunió de coordinació que es farà de manera 

prèvia a l’execució d’activitats, al llarg del mes de gener del 2020.  

 Les persones responsables del projecte han de fer, si es requereix, una reunió inicial i, 

almenys, una de seguiment amb la persona responsable del programa GLOCAL. 

 Després d’acabar l’acció cal fer les accions següents: 

1. Activitat per a la socialització de l’activitat i els resultats en la comunitat universitària: 

com ara la presentació del projecte a l’aula, servei i/o departament, la realització i 

difusió d’un vídeo que documente el projecte, per exemple, o bé la realització d’una 

memòria explicativa del projecte.  

2. El full de seguiment econòmic amb totes les despeses i les factures.  

3. L’enquesta d’avaluació emplenada degudament (formulari que s’enviarà quan acabe 

l’activitat). 

4. Cal lliurar fotografies en format digital, que es podran fer servir per a promocionar el 

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

 Si no es lliuren els documents, no es podran presentar activitats a la convocatòria els anys 

successius.  

 Si es fa la memòria, el CCD la publicarà en la seua pàgina web. 

 Abans de dur a terme les activitats, la persona sol·licitant ha de comunicar al CCD la proposta 

de dates i fer-ne una difusió conjunta en la qual s’incorpore la imatge corporativa del CCD. 

Qualsevol material de difusió que es prepare ha de tenir el vistiplau previ del CCD. La persona 

beneficiària de l’ajuda ha de convidar el CCD a la inauguració i la cloenda de les activitats. 

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

CCD. Si la variació és pressupostària, s’ha de refer el pressupost i presentar-lo amb les 

modificacions aplicades. 
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 Si es perceben altres ajudes per a la mateixa acció, cal informar-ne el CCD tan prompte com 

siga possible. 

 

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

establir per fer el seguiment intern, i de les que assenyala el Ministeri d’Economia i Hisenda per a la 

justificació de l’ús dels fons públics rebuts. 

 

L’incompliment de les obligacions esmentades en aquesta convocatòria implica l’anul·lació de les 

ajudes concedides i el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament. 

ÒRGAN INSTRUCTOR I COMITÈ DE SELECCIÓ 

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Centre de Cooperació al 

Desenvolupament UPV. El mitjà de publicació de qualsevol acte que es dicte serà la pàgina web del 

mateix CCD: http://www.upv.es/entidades/CCD/ 

 
Es designa una comissió de selecció per a fer la valoració i proposta de les persones seleccionades. En 

tots els casos, la comissió eleva la proposta al rector perquè hi resolga definitivament. 

 

La comissió de selecció pot declarar desertes les ajudes pel fet que les candidatures no arriben a la 

qualitat exigida o per altres motius que cal justificar degudament, i n’han d’elevar la proposta 

corresponent al rector perquè hi resolga definitivament. 

 

La comissió resol les incidències que es puguen ocasionar al llarg de la convocatòria amb objectivitat i 

transparència. 

 

L’òrgan d’instrucció i la comissió de selecció de la convocatòria es comprometen a no difondre, 

transmetre o revelar a tercers qualsevol informació en interès propi o de tercers amb relació a les 

sol·licituds presentades. 

 

Els noms de totes les persones que s’hagen presentat a la convocatòria i que complisquen els requisits 

es publicaran en la pàgina web del CCD en gener de 2020, i es comunicaran també a totes les 

persones interessades per correu electrònic. 

 

La valoració i proposta dels guanyadors la fa una comissió de selecció composta per:  

 

 Presidenta: Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV. 

 Dos vocals: un membre de la comunitat universitària de la UPV que haja participat en 

convocatòries anteriors i un membre del personal tècnic del Centre de Cooperació al 

Desenvolupament de la UPV. 

 Secretaria: un membre del personal tècnic del Centre de Cooperació al Desenvolupament de 

la UPV.  

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/
http://www.upv.es/entidades/CCD/
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html
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La comissió selecciona i proposa les persones seleccionades, després de fer la revisió de les seues 

sol·licituds i aplicar-hi els criteris de valoració previstos, amb la documentació aportada. 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ 

Les sol·licituds presentades les revisa la comissió de selecció, i elabora una proposta de resolució que 

ha d’incloure la llista provisional de beneficiaris i exclosos i s’ha de  publicar en la pàgina web del CCD: 

(http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html). 

 

Una vegada s’haja publicat la proposta de resolució, les persones interessades tindran 10 dies hàbils 

comptadors des de l’endemà de la data de publicació per a presentar-hi al·legacions i aportar els 

documents que consideren pertinents.  

 

Quan haja acabat el termini d’al·legacions i s’hagen estudiat les presentades, el comitè elevarà la 

proposta al rector, que resoldrà sobre la convocatòria.  

 

A l’efecte de notificació, els resultats definitius es publicaran en la pàgina web del CCD 

(http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html), en una data no posterior 

al 31 de gener del 2020. Addicionalment, es comunicaran als beneficiaris en el compte de correu 

electrònic que la Universitat posa a la seua disposició.  

 

Totes les resolucions que s’adopten han d’anar motivades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/861699normalc.html


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

