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BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURS 2017 - 2018 “COL·LABORA EN UN PROJECTE 

DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL” 

 

 

Primera. Objectiu 

 

Amb l’objectiu d’apropar la comunitat universitària a la Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament, des del Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària" 

(d’ara en endavant, CCD – URVS), es vol promoure la transferència de coneixement entre 

els agents de la cooperació internacional propers a la URV i el col·lectiu universitari 

(Estudiants, PAS i PDI).  

En aquest sentit, s’està coordinant amb algunes ONGD la possibilitat d’integrar 

voluntariat amb compromís en els seus projectes. 

 

 

Segona. Documentació a presentar i termini 

 

Documentació a presentar: 

La persona interessada en cobrir una plaça, haurà de presentar: 

- Un breu CV amb la següent informació: 

 Perfil personal general 

 Experiència personal en cooperació internacional en cas de tenir-ne. 

 Els coneixements referents al perfil acadèmic i/o professional preferent de 

la plaça d’interès establerts en la relació de places així com els 

coneixements generals que es tinguin de la cooperació internacional 

(assistència a cursos, ser membre d’una ONGD,...) 

- Carta de motivació: 

 Explicar breument (màxim 6 línies) els interessos i motivacions per el 

projecte i les tasques d’interès. 

- Resguard de la matrícula de la URV (estudiants) 

 

 

Termini i lloc de presentació: 

Els i les interessades han de fer arribar el CV, la carta de motivació i la matrícula de la 

URV, indicant en cada cas la referència del projecte que es sol·licita, al CCD-URVS, a 

través del Registre General de la URV (C/Escorxador, s/n de Tarragona) o en qualsevol 

dels Registres Auxiliars de la Universitat, o bé, mitjançant els 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.
1
 En aquest últim cas, s'haurà de 

notificar també per correu electrònic al urvsol.bec@urv.cat immediatament després 

d'haver-se presentat. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini que s’estableix en la relació de places i 

cal tenir present que les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses. 

                                                 
1
  

 “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.”  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/URV_Solidaria/Interns/Relaci%C3%B3%20de%20places%202016_2017.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux.pdf
mailto:urvsol.bec@urv.cat
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Tercera. Assignació econòmica 

 

El CCD-URVS assumirà les despeses corresponents al desplaçament internacional, la 

resta de despeses (assegurança, estada, manutenció,...) aniran a càrrec del voluntari/a, 

exceptuant aquelles que a criteri de les ONGD siguin assumides per aquestes.  

 

 

Quarta. Assegurança 

 

És obligatori contractar una assegurança de viatge, de la qual s’haurà de lliurar una copia 

al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”  prèviament al 

desplaçament. La manca de la mateixa serà motiu de desvinculació per part de la URV 

del projecte. Caldrà que el grau de cobertura de l ’assegurança, malgrat deixar-se a 

l’arbitri individual, sigui proporcional a la naturalesa del projecte. 

 

 

Cinquena. Condicions de participació 

 

Les persones seleccionades per cobrir les places hauran: 

- D’integrar-se a la ONGD prèviament al desplaçament per tal de conèixer: 

 La missió, visió i objectius de la ONGD 

 El projecte que porten a terme i per el qual s’ha convocat la sol·licitud de 

col·laboració, així com participar de les activitats relacionades al projecte. 

- Tenir disponibilitat per desplaçar-se al lloc de destí per desenvolupar les tasques 

corresponents al projecte concret. 

- Participar de les activitats de difusió del projecte de la ONGD 

- Entregar, a la tornada, un informe – memòria de l’estada, projecte i participació 

 

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 

 

 

Sisena. Comissió i Criteris d’avaluació 

 

La Comissió de selecció del personal sol·licitant que ha de resoldre la Convocatòria està 

formada per: 

- Membres permanents: 

 El President de la Comissió URV Solidària (o en qui delegui) 

 Un/a tècnic/ca de projectes del CCD-URVS. 

- Membres atenent a cada plaça: 

 Un o dos responsables de la ONGD que oferta la plaça. 

Pel que fa als Criteris d’avaluació i selecció, es tindrà en consideració: 

- Adequació al perfil acadèmic i/o professional preferent de cada plaça (5 punts) i, 

pel que fa als alumnes, es valorarà  que es trobin en els últims cursos dels estudis 

que estiguin realitzant. 

- Tenir formació i experiència en cooperació internacional (2 punts). 

- Tenir experiència o formar part d’alguna ONG, col·lectiu associatiu de 

cooperació, ser voluntari actiu o activitats anàlogues (2 punts). 

- Tenir un compromís ferm abans, durant i desprès de l’acció (1 punt). 
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- La plaça podrà quedar deserta si cap de les candidatures presentades supera els 5 

punts. 

 

Setena. Termini de resolució 

 

La resolució de les places es publicarà, com a màxim, en el període d’un mes des de la 

finalització del termini de presentació de les sol·licituds a la web del CCD-URVS. 

 

Contra l’acord de la Comissió de selecció, que no exhaureix la via administrativa, es pot 

interposar recurs d’alçada davant el Rector de la Universitat en el termini d’un mes, 

comptat des de l’endemà de la seva notificació, el qual es pot entendre desestimat per 

silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa.  
 

 


