Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a activitats d’impacte
social de la recerca 2020
Aquesta convocatòria està regulada per les bases que regeixen la concessió d'ajuts
econòmics
per
a
activitats
d’impacte
social
de
la
recerca
(https://seuelectronica.upf.edu/bases-que-regeixen-la-concessio-d-ajuts-economicsper-a-activitats-d-impacte-social-de-la-recerca), aprovades pel Consell de Govern de
19 de febrer del 2020.
1. Dotació econòmica
La dotació econòmica és de 10.000 €, aportats pel Consell Social.
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 La recerca a la UPF (https://www.upf.edu/recercaupf).
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
(UCPI) i lliurar-les presencialment al Registre de la UPF (plaça de la Mercè, 12.
Barcelona) o en qualsevol de les seves seus, dins l’horari que s’especifica a la web
de la Universitat (https://www.upf.edu/web/registre-general), acompanyades de la
documentació que s’hi adjunti.
Ateses les circumstàncies excepcionals i per tal de garantir la presentació de
sol·licituds el formulari es pot presentar com a adjunt de la Instància General
Electrònica ( IGE).
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 serà de 20 dies a comptar a partir del
primer dia en què s'hagi aixecat l'estat d'alarma, tret que normativament es prevegi
quelcom diferent.
3. Factors prioritaris
A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria
2020 es valoraran especialment les propostes que estiguin alineades amb els
objectius de desenvolupament sostenible 1. Fi de la pobresa; 3. Salut i benestar; 5.
Igualtat de gènere; 13. Acció climàtica; 16. Pau, justícia i institucions sòlides, i amb
els del projecte Planetary Wellbeing de la UPF.
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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 per al
compromís social i la igualtat
Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la
recerca
Gema Revuelta de la Poza, persona amb expertesa en impacte social de la
recerca i/o en recerca i innovació responsables (RRI)
Margarida Gual Perelló, membre del Consell Social de la UPF
Gerard Vall-llovera Calmet, responsable de l’àmbit de Comunicació, qui també
farà les funcions de secretari

5. Termini per resoldre la convocatòria
La resolució de l'atorgament de subvencions, d’entre les sol·licituds presentades, es
realitzarà en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de finalització del
termini de presentació de les activitats.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar un recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; en aquest cas, no es podrà interposar el
recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament el recurs de
reposició interposat o s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.

Mònica Figueras Maz
Vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Barcelona, 2 d’abril del 2020
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