
 
 
 

Bases de la convocatòria de la Comissió URV Solidària pel programa d’acció social 
adreçada a Ajuntaments i/o entitats destinades a l’acció social del Camp de Tarragona i 

Terres de l’Ebre. 
 

 
La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV),desenvolupant la seva missió 
social,obre aquesta convocatòria per adjudicar subvencions amb càrrec als fons de la 
Comissió URV Solidària. Així, a traves del Centre de Cooperació al Desenvolupament 
“URV Solidària” (en endavant CCD-URVS), promou la realització de programes d’acció 
social que es desenvolupin localment i que duguin a terme institucions i/o entitats del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
 
 
Objecte i característiques de la convocatòria 
 
Sol·licitants 
 

1. Aquesta convocatòria s’adreça a totes les institucions i/o entitats orientades a 
l’acció social del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, que no tinguin ànim de lucre, 
que tinguin com a fi institucional la realització d’activitats relacionades amb 
l’acció social, que demostrin una experiència mínima en la realització d'accions 
en aquest àmbit. 

 
2. S’acceptarà la presentació de projectes d’acció social d’institucions i/o entitats 

que vulguin actuar de manera coordinada, sempre que compleixin les condicions 
especificades a l’apartat anterior. 

 
Documentació 
 

3. Les sol·licituds es presentaran, bé al Registre General de la URV (carrer de 
l’escorxador s/n, Tarragona) o bé en qualsevol dels Registres auxiliars (consultar 
llistat a Registres Auxiliars). Igualment, pels procediments que estableix l’article 
38.4. c) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic d eles 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre el registre 
d’entrada i sortida de documents de l’administració.1 
 
El termini de presentació d’aquestes finalitzarà el dimecres 4 de maig de 2012. 

 
4. Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 

a) Memòria de l’acció, que inclourà: 
 * Nom de la institució i/o entitat 
 * Adreça completa i telèfon 
 * Adreça electrònica 

* Explicació de l’acció 
* Descripció i context dels beneficiaris 
* Localització precisa on es desenvolupa l’acció  
* Objectius específics i resultats que es volen obtenir 
* Pla de treball i calendari d'execució del projecte  

                                                 
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.” 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux_nov_2011.pdf


* Especificació dels mecanismes de seguiment del projecte 
* Pressupost total del projecte (detallat per partides) i estudi de viabilitat. 
Igualment, s’hauran de fer constar de forma detallada altres fonts de finançament.     

b) Memòria de la institució i/o entitat amb les seves activitats.  
c) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.  
 
5. Cada sol·licitud haurà d’especificar les aportacions fetes o demanades per altres 

instàncies públiques i/o privades. 
 
6. S’haurà d’especificar, també, el conjunt d’accions previstes per tal de donar 

informació i difusió del projecte  
 

7. En el cas que la documentació de la sol·licitud sigui incompleta o incorrecta, 
l’equip tècnic de la URV Solidària 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, després d'una 
resolució, i es podrà arxivar l'expedient. 

 
Condicions bàsiques del projecte 
 

8. Ateses les disponibilitats pressupostàries del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària”, aquesta convocatòria s'orienta preferiblement 
a la subvenció de projectes d’acció social les activitats dels quals tinguin la 
durada de fins a dotze mesos, sense perjudici que en convocatòries posteriors es 
puguin presentar projectes que signifiquin la continuació d'un projecte 
prèviament realitzat i avaluat positivament. Cada institució i/o entitat només 
podrà presentar un únic projecte a l'any. 

 
9. Hauran de ser econòmicament viables i només es podrà imputar fins a un 10% 

dels recursos rebuts com a despeses administratives, de gestió, promoció o difusió 
del projecte.  

 
Assignació econòmica 
 

10.  El nombre de projectes beneficiaris es decidirà anualment en funció dels  fons 
disponibles. La Comissió URV Solidària proposarà, també, la  destinació dels fons 
en el cas de declarar-se deserta la convocatòria, o en el cas que les subvencions 
atorgades no arribin a la quantitat pressupostada.  

 
11.  Per a l'execució d'aquesta convocatòria hi ha un crèdit assignat de 40.000€ dins 

el pressupost de l'any 2012.  
 

12.  La quantitat màxima que s'adjudicarà serà de 10.000€ per projecte. Si aquest té 
un pressupost específic superior a la quantitat atorgada, s'haurà d'especificar i 
desglossar l'acció concreta que es demana per ser finançada. 

 
Avaluació 
 

13.  Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el CCD-URVS 
constituirà una Comissió tècnica que serà l’encarregada de fer l’avaluació i 
emetrà la resolució corresponent. A aquest efecte la Comissió tècnica podrà 
sol·licitar, si cal, el concurs de experts i tècnics o representants d'alguna 
institució. 

 
14. La citada Comissió tècnica per resoldre la convocatòria, estarà Presidida pel 

Vicerector/a responsable del CCD-URVS, i conformada per cinc membres de la 
comunitat universitària experts en l’àmbit al que fa referència la convocatòria.  

 



 
Criteris d’avaluació 
 

15. Pel que fa als criteris d’avaluació i selecció dels programes 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 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. 

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

del mateix. 
f. S’atendrà a què, per circumstàncies excepcionals siguin d'especial interès 

en el moment d'avaluar els projectes.  
g. Que disposi d’un pla de continuïtat i se n’asseguri la sostenibilitat. 
h. Que prevegi una avaluació de resultats. 
i. Que presenti un pla de difusió de les activitats.  

 
16. Criteris a seguir en cas d’igualtat en la puntuació obtinguda: 

a. Es triaria en primer lloc el projecte destinat a afavorir l'àmbit educatiu. 
b. Cas que l'empat persisteixi, es triarà en segon lloc la sol·licitud més 

ajustada econòmicament a les bases de la convocatòria.  
c. Cas que l'empat continuï s'escollirà el projecte que no hagi gaudit amb 

anterioritat de subvenció per part de la URV Solidària. 
 
Atorgament de les subvencions 
 

17.  La Comissió URV Solidària aprovarà la distribució de subvencions en el termini 
màxim de dos mesos, comptats des de la data de finalització del termini de 
presentació dels projectes.  

 
18.  La Comissió URV Solidària notificarà la resolució relativa a l'atorgament de la 

subvenció en un termini màxim de tres mesos. Si passat aquest termini no s'ha 
notificat expressament la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada d'acord 
amb allò que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú. Les notificacions 
s'efectuaran al domicili que indiqui cada entitat o organització a la sol·licitud.  

 
19.  La Comissió URV Solidària especificarà en el conveni a què fa referència el punt 

20 d'aquestes bases quins costos poden ser imputats com a despeses a l'hora de 
justificar el cost del projecte. 

 
Seguiment del projecte i forma de pagament 
 

20.  La URV i les institucions i/o entitats els projectes de les quals hagin estat aprovats 
subscriuran un conveni de col·laboració on s'especificaran els drets i deures 
d'ambdues parts, i entre altres aspectes, s'establirà el període d'execució del 
projecte, l'import de l'ajut, la forma de pagament i la presentació dels informes 
corresponents per al seguiment del projecte. 

 
21.  La institució i/o entitat sol·licitant haurà de comunicar qualsevol canvi 

substancial que pugui afectar la realització del projecte. La Comissió tècnica de la 
Comissió URV Solidària considerarà les noves circumstàncies i les 
contrapropostes de la institució i/o entitat, i elaborarà un dictamen vinculant per a 
aquella.  



 
22.  Si l'entitat beneficiària de la subvenció no compleix 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. El CCD-URVS com a 
responsable del seguiment dels projectes, podrà demanar a l'entitat, en qualsevol 
moment, tota la informació que cregui convenient.  

 
23.  Amb caràcter general, i tret que el contracte específic no digui res en contra, el 

règim de pagament de les subvencions seguirà el criteri següent: en el termini 
màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la subvenció, la Comissió 
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.  

 
24.  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, l’equip Tècnic de la URV Solidària requerirà 
l'ampliació o esmena de la informació. Una avaluació negativa d'una memòria 
final de projecte inhabilitaria a la institució i/o entitat afectada per la concessió de 
nous ajuts en altres convocatòries.  

 
25.  Qualsevol informació pública que l'entitat implicada elabori en relació amb el 

projecte subvencionat per la URV haurà de fer constar el suport rebut pel Centre 
de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”.  

 
26.  La URV, mitjançant el CCD-URVS, podrà utilitzar les informacions del projecte 

amb l'objectiu de difondre les accions socials en què la Universitat ha participat.  
 

27.  Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà l'acceptació d'aquestes bases per 
part de la institució i/o entitat, per la qual cosa l'incompliment d'algun d'aquests 
apartats podrà considerar-se com a causa de revocació de l'ajut concedit. 


