II CONVOCATÒRIA D’AJUTS A ASSOCIACIONS DE LA UPC QUE IMPULSEN
PROGRAMES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ A NIVEL LOCAL
I/O INTERNACIONAL- 2020
L’eix de treball de la convocatòria és la promoció d’activitats i la implicació de la comunitat
universitària en suport a la lluita contra la pobresa i l’exclusió, per a la construcció d’una societat
més justa i inclusiva.
La convocatòria té com a objectiu facilitar i estimular -a través de les associacions- la implicació de la
comunitat universitària en aquests àmbits, enfortir les capacitats per a la participació social, la
promoció del compromís i la responsabilitat social i l’educació en valors per al desenvolupament
humà sostenible.
Els recursos aportats es destinen a facilitar l'organització interna i les dinàmiques de funcionament
d’associacions de la UPC que treballen en aquest àmbit enfortint-ne la capacitat que tenen de
mantenir programes estables i continuats de sensibilització i participació de la comunitat
universitària en els campus i les escoles de la UPC.
La convocatòria es regula d’acord amb les bases següents:

1. Requisits per a la participació
Podran optar als ajuts les associacions inscrites en el registre d’associacions UPC que tinguin com a
objectiu propi el treball en cooperació i/o en altres iniciatives solidàries orientades a millorar les
capacitats i la implicació activa de la comunitat universitària per fer front a la pobresa i l’exclusió
social a través d’accions de sensibilització, formació, desenvolupament de l’esperit crític i
d’incidència i iniciatives transformadores.
És necessari que l’associació hagi estat activa almenys durant el curs 2018-2019 i que la seva activitat
tingui el seu focus principal a la UPC, als seus campus i escoles.

2. Criteris de valoració
Les sol·licituds seran objecte de valoració per tal de determinar l’interès i la qualitat del pla de treball
proposat.
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El CCD valorarà les característiques de la programació proposada i, en concret, la seva adequació a la
finalitat de la convocatòria, la implicació d’estudiantat, PAS i PDI, la previsió d’impacte, la realització
d’accions per promoure la participació en la campanya del 0,7%, el foment de la paritat entre sexes,
així com la promoció de projectes col·laboratius amb altres associacions, unitats i entitats de la UPC i
altres externes, com també el pressupost detallat de la proposta.
El CCD es reserva el dret de demanar la informació complementària que consideri convenient per
completar la valoració.

3. Període d’execució
La convocatòria tindrà una periodicitat anual. Les propostes presentades s’han de dur a terme
durant l’any 2020.
En cas de sol·licitar beques d’aprenentatge, atès que aquestes no poden estar vigents durant l’agost
les durades s’han d’inserir en els següents trams:
-

De l’1 de març fins el 31 de juliol (5 mesos)

-

De l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2020 (4 mesos).

4. Presentació de les sol·licituds i documentació a aportar
La persona sol·licitant ha de ser membre en actiu de la UPC (estudiant amb matrícula vigent, PAS o
PDI) i s’encarregarà de la interlocució amb el CCD pel que fa a la gestió i justificació de l’ajut. Si
aquesta persona no té atribuïda la capacitat de representació legal de l’associació, també haurà de
signar la sol·licitud una persona que tingui atribuïda aquesta funció.
Les propostes s’han de presentar a través del formulari de sol·licitud disponible a la web del CCD a
partir del dia 11 de novembre de 2019. https://www.upc.edu/ccd/ca/participa/suport-als-grups-decooperacio/convocatoria-dajuts-a-associacions-de-la-upc/

Per participar-hi cal emplenar el formulari, imprimir-lo, signar-lo i lliurar-lo en paper a la seu del CCD
(Plaça d’Eusebi Güell,6, Edifici Vèrtex, planta zero – Campus Nord UPC) abans del 10 de desembre
de 2019.
Juntament amb el formulari de sol·licitud cal aportar en format electrònic a l’adreça
info.ccd@upc.edu en el mateix termini la documentació següent:
-

Memòria d’activitats de l’associació durant el curs 2018-2019, o de l’any 2019 en el cas que
l’associació funcioni per anys naturals.
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-

Programa de treball, amb el guió, la descripció i el cronograma de les activitats previstes per
a l’any 2020.

-

Pressupost detallat dels conceptes de despesa per finançar a càrrec de l’ajut que se sol·licita.

-

Pla de treball del/ de la becari/a, en cas que se sol·liciti. El document ha de contenir com a
mínim els objectius, les tasques específiques i la dedicació prevista, incloent entre les
activitats les reunions de coordinació de l’associació.

-

Matrícula en vigor de la persona sol·licitant (si es tracta d’un/a estudiant).

-

Altra informació addicional que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta.

El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia 11 de novembre i finalitza el dia 10 de
desembre a les 14 h. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la present
convocatòria.

5. Resolució
El CCD resoldrà la convocatòria informant del resultat a les persones sol·licitants a través d’una
comunicació electrònica a partir del dia 17 de desembre de 2020.
Per tal que la resolució esdevingui definitiva, el/la responsable haurà de retornar complimentat i
firmat el document d’acceptació expressa que trobarà adjunt a la comunicació de la resolució. Ha de
presentar-lo a les oficines del CCD abans del dia 13 de gener de 2020. Una vegada finalitzat el
termini per acceptar l’ajut, es farà pública la relació de les ajudes acceptades a través de la pàgina
web del CCD i se’n podrà fer altra difusió interna i/o externa.

6. Dotació econòmica
L’ajut podrà servir per finançar:
-

Una beca d’aprenentatge d’un màxim de 10 hores setmanals per desenvolupar el pla de
treball proposat.

-

Despeses de funcionament i activitats regulars de l’associació que tinguin el focus en els
campus, centres i escoles de la UPC. Pel que fa a la contribució a despeses de funcionament i
d’activitats regulars l’ajut no podrà superar els 1500 €.

7. Seguiment, justificació i pagament dels ajuts
Es realitzaran com a mínim dues trobades de seguiment entre el CCD i l’associació beneficiària, en
els mesos de març i octubre. En qualsevol cas el CCD establirà de comú acord amb les associacions
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un calendari de trobades periòdiques per tal de compartir els avenços i solucionar les dificultats que
puguin aparèixer en relació amb la programació prevista.
La cobertura de la beca d’aprenentatge es gestionarà d’acord amb el procediment i les condicions
previstes a la normativa de la UPC i el seu finançament s’efectuarà directament des del CCD, que serà
la unitat que gestioni la convocatòria de la beca.
La tramitació d’altres pagaments seguirà el procediment habitual a la UPC, fent-se efectius
mitjançant transferència a les dades bancàries indicades per les associacions beneficiàries. De
manera general el pagament dels ajuts es farà en una sola transferència al final del projecte. Per tal
d’activar-lo s’haurà de presentar l’informe descriptiu de l’activitat i la memòria econòmica, a la qual
s’adjuntaran els justificants originals i la documentació acreditativa dels pagaments corresponents a
les despeses realitzades. En el cas de projectes que acumulin despeses significatives en períodes
concrets es podran fer liquidacions parcials, sempre acompanyades dels corresponents justificants i
dels informes parcials d’activitat.
El CCD podrà comprovar en qualsevol moment i pels mitjans que consideri oportuns, la destinació de
les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.

L’equip tècnic del CCD us pot oferir orientació sobre els objectius i requisits de la
convocatòria i, si cal, assessorament i suport per a l’elaboració de les propostes.
Més informació: http://www.upc.edu/ccd/participa/convocatoria-dajuts
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