Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís
social i desenvolupament sostenible 2022

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 2022 prové de les aportacions, entre
d’altres, de la comunitat universitària, el Consell Social i la mateixa Universitat.
Enguany, és de 50.000 €.

2. Presentació de sol·licituds i termini
La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant el formulari d’aquesta convocatòria, que estarà
disponible a la web d’UPF Solidària (www.upf.edu/web/upfsolidaria).
Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació* següent:
●

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 de la mateixa persona responsable en què es justifiqui l'interès i la
participació en el projecte i la relació de l’entitat amb la persona sol·licitant.

●

Documentació que acrediti la participació econòmica en el projecte de l'entitat
beneficiària i/o d'altres institucions públiques o privades.

●

Estatuts signats de l’entitat beneficiària (si no han estat presentats en
convocatòries anteriors).

*Tots els documents han d’estar signats.

Presentació de forma presencial: La persona sol·licitant podrà presentar la sol·licitud i la
documentació sol·licitada al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser
original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats
electrònicament en la presentació presencial).

Presentació de forma electrònica: La persona sol·licitant podrà presentar la sol·licitud i la
documentació sol·licitada adjuntant-les a la instància general electrònica que trobarà a la
Seu Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits. Abans de començar el tràmit, s’informa
de com us podeu identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e,
entre d’altres).
Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica indicant:
●

a l'apartat DEMANO: Convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes de
compromís social i desenvolupament sostenible 2022. Nom de l'entitat
beneficiària: posar el nom de l’entitat (en minúscules)

●

a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UPF SOLIDÀRIA (en majúscules)

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 23 de gener del 2022.

3. Factors prioritaris en la convocatòria del 2022
A més dels criteris generals que estableixen les bases, en la convocatòria d'enguany es
prioritzaran els projectes vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible número 3
(Salut i benestar), número 10 (Reducció de les desigualtats) i número 13 (Acció pel clima), i
amb les línies del projecte Benestar Planetari de la UPF vinculades a aquests ODS. En són
exemples els temes següents: Co-beneficis per a la salut i el medi ambient, Integració de la
protecció mediambiental en els sistemes de salut, Canvi climàtic, Producció alimentària i
dietes sanes amb baix impacte ambiental, Transició energètica, Desigualtats globals, Salut
global, Benestar animal, humà i social, etc.

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

Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de compromís social i sostenibilitat
Margarida Gual Perelló, membre del Consell Social de la UPF
Quira Oms Arias, tècnica experta en ajuts de cooperació internacional

●
●
●
●

Paula Castellví i Piñol, representant del PAS
Teresa Maria Monllau Jaques, representant del PDI
Laura García Vives, representant dels i les estudiants
Núria Riera Vilches, tècnica de l’àmbit de Responsabilitat Social, qui també farà les
funcions de secretària
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Barcelona, a 14 de desembre del 2021.

