Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís
social i desenvolupament sostenible 2020
Aquesta convocatòria està regulada per les bases que regeixen la concessió d'ajuts
econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, aprovades
pel Consell de Govern de l’11 de desembre del 2019.

1. Dotació econòmica
La dotació econòmica de la convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes de
compromís social i desenvolupament sostenible 2020 prové de les aportacions, entre
d’altres, de la comunitat universitària, el Consell Social i la mateixa Universitat. Enguany, és
de 40.000 €.

2. Presentació de sol·licituds i termini
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari d’aquesta convocatòria, que estarà
disponible a la web d’UPF Solidària (www.upf.edu/web/upfsolidaria).
Les sol·licituds s'han d'adreçar a UPF Solidària i lliurar-les presencialment al Registre de la
UPF (plaça de la Mercè, 12, o en qualsevol de les seves seus), dintre de l’horari que
s’especifica a la web de la Universitat (https://www.upf.edu/web/registre-general).
Dins el període per presentar les sol·licituds, s’ha de trametre la documentació següent
sobre l’entitat beneficiària a l'adreça electrònica upfsolidaria@upf.edu, indicant com a
assumpte “Convocatòria ajuts 2020 i nom de la persona sol·licitant”:
●
●

●
●
●

Formulari de sol·licitud.
Declaració responsable de la persona que ostenta la representació legal de l’entitat
beneficiària de la sol·licitud en què manifesti que no es troba en cap dels supòsits de
prohibició d'obtenir subvencions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Carta del mateix responsable en què es justifiqui l'interès i la participació en el
projecte i la relació de l’entitat amb el sol·licitant.
Estatuts signats de l’entitat beneficiària (si no han estat presentats en convocatòries
anteriors).
Documentació que acrediti la participació econòmica en el projecte de l'entitat
beneficiària i/o d'altres institucions públiques o privades.

No s’admetrà cap sol·licitud que no hagi estat registrada en el termini establert per la
convocatòria. La falta de documentació requerida implica excloure la sol·licitud.
La UPF pot demanar als sol·licitants la informació complementària que consideri convenient
per aclarir o detallar el contingut de les propostes.
El termini de presentació de les sol·licituds és el 31 de gener del 2020, a les 14.00 hores.

3. Factors prioritaris en la convocatòria del 2020
A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria 2020 es
valoraran especialment les propostes que estiguin alineades amb els objectius del projecte
Planetary Wellbeing de la UPF.

4. Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora prevista a l’article 11 de les bases està formada per:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes de compromís social
i igualtat
Quira Oms Arias, tècnica experta en ajuts de cooperació internacional
Núria Riera Vilches, tècnica de cooperació al desenvolupament de la UPF
Una persona representant dels estudiants
Teresa Monllau Jaques, representant del PDI
Lourdes Ventayol Borràs, representant del PAS
Margarida Gual Perelló, membre del Consell Social de la UPF
Lídia Fosalba López, coordinadora de l’àmbit de Responsabilitat Social, qui també
farà les funcions de secretària
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