
 

  1

Bases de la Convocatòria per atorgar els fons de la 1ª Cursa Solidària de la Universitat 
Rovira i Virgili a un projecte d’innovació social, adreçada a membres de la Comunitat 

Universitària 
 

La Universitat Rovira i Virgili i els seus Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV 
Solidària” (en endavant CCD-URVS) i Esports URV, obren aquesta convocatòria dirigida als 
membres de la Comunitat Universitària (estudiantat, PDI, PAS) per subvencionar un projecte 
d’innovació social amb càrrec al fons de la 1ª cursa Solidària; d’acord amb la Guide to 
Social Innovation1, publicada per la Comissió Europea s’ha d’entendre que el projecte ha de 
pretendre el desenvolupament i la implementació de noves idees orientades a satisfer 
necessitats socials bàsiques i crear noves relacions o col·laboracions per millorar el benestar 
humà a través de la participació activa de les entitats socials en totes les seves fases. 
D’aquesta manera la URV s’alinea amb els objectius de la Estratègia 2020 de la Comissió 
Europea per promoure el canvi social a través de la innovació, amb propostes positives per a 
la societat i que alhora milloren la capacitat de les persones per actuar.  

Objecte i característiques de la convocatòria 

Sol·licitants 

1. Aquesta convocatòria s’adreça a tots els membres de la Comunitat Universitària 
(estudiantat, PDI i PAS)  

 
Documentació 

2. Els projectes es presentaran, bé al Registre General de la URV2 (carrer de l’Escorxador 
s/n, Tarragona) o bé en qualsevol dels Registres auxiliars (consultar llistat a Registres 
Auxiliars3).  
Igualment, pels procediments que estableix l’article 38.4. c) de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sobre el registre d’entrada i sortida de documents de 
l’administració. 4 
El termini de presentació d’aquestes finalitzarà 14 de febrer de 2014. 

3. Documentació a presentar: 

a. Memòria de l’acció, que inclourà: 

i. Nom de les persones membres del projecte i vinculació amb la URV.  
                                                            
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/ 
2 https://seuelectronica.urv.cat/registre.html  
3 https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux_febrer_2013.pdf  
4 “En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus 
corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, 
en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat 
abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà 
com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.” 
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ii. Nom de la entitat social participant en el projecte amb adreça local i 
electrònica, i telèfon 

iii. Explicació de l’acció 

iv. Descripció dels beneficiaris 

v. Localització precisa on es desenvolupa l’acció 

vi. Objectius específics i resultats que es volen obtenir 

vii. Pla de treball i calendari d'execució del projecte 

viii. Especificació dels mecanismes de seguiment del projecte 

ix. Pressupost total del projecte (detallat per partides) i estudi de 
viabilitat. Igualment, s’hauran de fer constar de forma detallada altres 
fonts de finançament si s’escau.  

4. En el cas que la documentació sigui incompleta o incorrecta, l’equip tècnic de la 
URV ho notificarà a la persona signant per tal que l'esmeni. Si en el termini de deu 
dies hàbils després de la comunicació no s'esmena l'error o la mancança, es 
considerarà desistida la petició. 

Assignació econòmica 

5. Per a l'execució d'aquesta convocatòria es compta amb els fons recaptats a la 1ª 
Cursa Solidària de la URV, que són de 4.500€ 

 
Avaluació 

6. Un cop finalitzat el termini de presentació dels projectes, es constituirà una Comissió 
tècnica que serà l’encarregada de fer l’avaluació i emetrà la resolució corresponent. 

 
7. La Comissió tècnica que resoldrà la convocatòria estarà presidida per les vicerectores 

presidentes de la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària (CECU)i formada 
per membres de la comunitat universitària experts en l’àmbit al qual fa referència la 
convocatòria.  

 
Criteris d’avaluació 

8. Pel que fa als criteris d’avaluació i selecció dels projectes d’acció social que es 
presentin, es tindrà en consideració: 

 
a. Que es fonamenti en una identificació de necessitats objectiva i que aquestes 

necessitats en defineixin i en justifiquin el motiu. 
b. Que afavoreixi de forma prioritària els col·lectius vulnerables i/o desafavorits 

de la societat. 
c. Que s’atengui a l’objectiu d’innovació social  
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d. Que presenti coherència i correspondència entre els objectius definits, la 
metodologia del treball prevista, els mitjans necessaris per a la realització de 
les activitats del projecte i els resultats que se n’esperen. 

e. Que se’n garanteixi la viabilitat social, tècnica i econòmica. 
f. Que els projectes comportin acció directa sobre el/s col·lectius/s objecte dels 

mateixos. 
g. Que prevegi una avaluació de resultats. 
h. Que presenti un pla de difusió de les activitats.   
 

Atorgament de les subvencions 

9. La Comissió emetrà una resolució en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la 
data de finalització del termini de presentació dels projectes.  

 
Seguiment del projecte i forma de pagament 
 

10. Els membres del projecte presentat subscriuran un document de compromís en el que 
constarà els seus drets i deures, l'import de l'ajut, la forma de pagament i la 
presentació d’informes pel seguiment del projecte. 

 
11. Si els beneficiaris de l’ajut no compleixen les condicions establertes en aquestes 

bases i en el conveni, la URV suspendrà els pagaments que quedin per fer i reclamarà 
la devolució de les quantitats ja lliurades. 

 
12. Amb caràcter general, el règim de pagament seguirà el criteri següent: en el termini 

màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la subvenció, el Centre de 
Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” farà efectiu el 70% de l'import 
concedit; el 30% restant es farà efectiu un cop rebut l'informe de posada en marxa 
del projecte.  

 
13. La memòria final, que es presentarà en un termini màxim de dos mesos després de la 

finalització del projecte, haurà de justificar l'assoliment dels objectius del projecte i 
fer un balanç econòmic de les despeses. Si l'informe no compleix els requeriments 
mínims exigibles, la Comissió requerirà l'ampliació o esmena de la informació. 

 
14. Qualsevol informació pública que s’elabori en relació amb el projecte subvencionat 

per la URV haurà de fer constar el suport rebut. 
 

15. La URV, podrà utilitzar les informacions del projecte amb l'objectiu de difondre 
projectes socials en què la Universitat ha participat.  

 
16. Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà l'acceptació d'aquestes bases per part 

dels membres de la comunitat universitària, per la qual cosa l'incompliment d'algun 
d'aquests apartats podrà considerar-se com a causa de revocació de l'ajut concedit. 

 


