Convocatòria d’ajuts de Cooperació per a la Justícia Global
XXXVIII Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB
Bases Reguladores

22 de desembre de 2020
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

0. El Fons de Solidaritat de la UAB
Amb l’objectiu de promoure les accions de cooperació entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i els països del Sud, la Fundació Autònoma Solidària obre la XXXVIII Convocatòria
del Fons de Solidaritat de la UAB, que destina ajuts a subvencionar projectes de Cooperació
i Educació per a la Justícia Global per part de membres de la UAB.
El Fons de Solidaritat, iniciat l’any 1993, es dota de les aportacions provinents de la mateixa
universitat i d’estudiants, PDI i PAS a partir del referent internacional del 0’7% del pressupost.
La Universitat ha de jugar un paper important en la creació de les condicions que possibilitin
un món just i divers. I això es pot aconseguir a través de la Cooperació, l’Educació per a la
Justícia Global i la solidaritat, com ja s’ha demostrat al llarg dels més de vint-i-cinc anys de
cooperació universitària per a la Justícia Global de la UAB.

1. Objecte de la convocatòria




Línia 1: Projectes i altres iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud.
Línia 2: Activitats d’educació per la a justícia global adreçades a la comunitat universitària
de la UAB: sensibilització, formació, recerca, incidència política i mobilització social.

1.1. Línia 1
Els projectes d’aquesta línia hauran de ser, sempre que sigui possible, de cooperació
interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de
recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de
la gestió universitària de les contraparts.
Les accions han de tenir un impacte clar en el desenvolupament del país i, en la mesura del
possible, en l’enfortiment de les relacions entre les universitats del Sud i el seu entorn.



Tipus d’accions: són objecte de subvenció les accions de formació, assessoria tècnica i
consultoria a països del Sud i les aplicacions de resultats de projectes finalitzats. També
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són objecte d’aquesta convocatòria els projectes de prospecció que ajudin a la identificació
i formulació de projectes més amplis. Així mateix, els ajuts d’aquesta convocatòria poden
servir per al cofinançament d’un projecte sempre i quan l’aportació del Fons de Solidaritat
suposi un clar valor afegit.



Àmbits d’actuació: projectes relacionats amb educació, salut, medi ambient, gènere,
migracions i refugi, governabilitat democràtica, enfortiment del teixit socioeconòmic,
agricultura, alimentació, comunicació per a la justícia global i suport als pobles indígenes.



Àrea geogràfica: la convocatòria dona preferència a les propostes que sol·licitin ajuts per
a realitzar accions en països amb un Índex de Desenvolupament Humà més baix segons
el PNUD.

1.2. Línia 2
L’Educació per a la Justícia Global és un procés actiu d’aprenentatge que busca visibilitzar,
comprendre i promoure consciència crítica sobre les causes i efectes dels problemes
estructurals a escala global. L’Educació per a la Justícia Global busca encoratjar la plena
participació de tota la ciutadania en la lluita contra les desigualtats, així com en la construcció
d’uns contextos socials, econòmics i mediambientals més justos i sostenibles en consonància
amb el respecte i el compliment dels Drets Humans.
Les activitats d’Educació per a la Justícia Global que contempla aquesta convocatòria s’han
de dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència
crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació, amb l’objectiu
de construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un
desenvolupament just, equitatiu i sostenible. Les dimensions a través de les quals s’articulen
accions d’Educació per a la Justícia Global en aquesta convocatòria són: la sensibilització, la
formació, la recerca, la mobilització social i la incidència política.



Tipus d’accions: són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes dirigides
a la promoció de coneixement crític i la introducció de continguts en clau d’Educació per a
la Justícia Global a nivell curricular en els estudis que ofereix la Universitat.



Àmbits d’actuació: hi tenen cabuda, entre d’altres, accions al voltant de la denúncia de
les desigualtats globals i la construcció d’alternatives, la defensa dels Drets Humans, la
cultura de pau, la justícia de gènere, l’antiracisme i la interculturalitat crítica, el consum
responsable, la sostenibilitat i el medi ambient, i l’agenda internacional de la cooperació al
desenvolupament (Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible, per
exemple).

1.3. Període d’execució
Els projectes s’han d’iniciar durant l’any 2021 i, en casos de projectes plurianuals, poden tenir
una durada màxima de dos anys.
En el cas que es plantegin propostes de caràcter plurianual, és necessari incloure el calendari
d’execució previst, així com un pressupost detallat i dividit en tots els anys en que es realitzarà
l’acció.
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1.4. No són objecte d’aquesta convocatòria
Queden fora de l’abast d’aquesta convocatòria els projectes que tinguin com a objecte
principal els eixos de treball següents:



Treballs de fi de carrera, tesines i tesis doctorals en matèria de cooperació i
desenvolupament.



Projectes de l’àmbit de les ONGDs sense implicació universitària.

2. Requisits de les persones sol·licitants de projectes
Poden sol·licitar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria el personal docent i investigador i el
personal d’administració i serveis de la UAB. Totes les persones participants en una mateix
projecte han de presentar una única sol·licitud conjunta, per a la qual s’ha de designar un/a
responsable. La persona responsable haurà de liderar l’acció, exercir d’interlocutora amb la
Fundació Autònoma Solidària i participar directament en la realització de l’activitat proposada,
en tots els casos.
La participació directa i activa de totes les persones membres del projecte serà requisit
indispensable i s’haurà de detallar al formulari de la convocatòria, indicant la seva vinculació
amb la UAB i el rol que desenvoluparan en el marc del projecte finançat.
No es podran atorgar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria a les persones de la comunitat
universitària que tinguin projectes finançats fruit de la darrera convocatòria del Fons de
Solidaritat de la UAB, ni a aquelles persones que constin com a responsables de projectes
pendents de justificació i/o amb projectes oberts en convocatòries anteriors.
No podran sol·licitar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria els estudiants de grau, postgrau
o doctorat sense vinculació contractual amb la Universitat (vegeu Convocatòria E2020-2021
adreçada a estudiants de la UAB).

3. Dotació econòmica
La XXXVIII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB preveu una dotació total de
73.000 €. S’estableix un import màxim de 12.000 € per sol·licitud. La comissió avaluadora
es reserva el dret de fer propostes de finançament total o parcial als projectes seleccionats a
partir dels criteris establerts en aquestes bases.
Respecte als ajuts per a la realització d’activitats de Cooperació per a la Justícia Global (línia
1 d’aquesta convocatòria), l’import assignat podrà cobrir totalment o parcialment el cost del
desplaçament dels membres de la UAB que hi participin. L’import relatiu a les despeses de
mobilitat es determinarà segons el lloc de destinació.
Amb relació a les despeses corresponents a allotjament i dietes, es finançaran seguint les
següents limitacions orientatives pressupostàries, que varien en funció de la durada de
l’estada:




Allotjament: 30 € diaris
Dietes: 20 € diaris
Pàgina 3 de 10

Bases XXXVIII Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB

No es podran cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UAB ni es podrà
destinar l’ajut a la remuneració dels serveis professionals dels participants de la Universitat.
Respecte de les iniciatives d’Educació per a la Justícia Global, l’ajut es destinarà a les
despeses directament vinculades a la realització d’aquestes activitats a la UAB i no es podran
cobrir despeses de funcionament generals de grups o associacions.

4. Formalització de les sol·licituds, documentació i termini de presentació
La documentació que s’ha d’aportar a la Fundació Autònoma Solidària en format digital és:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Formulari tècnic degudament omplert i signat electrònicament (disponible al
web de la FAS).
Formulari econòmic amb el pressupost del projecte desglossat (disponible al
web).
En cas d’haver-hi acords de partenariat que impliquin el cofinançament del
projecte, serà necessari aportar la documentació que ho justifiqui.
Document emès per la contrapart on es justifiqui l’interès de l’acció i, en cas
d’existir, altra documentació que acrediti els contactes previs o els antecedents
de col·laboració.
Breu CV de cadascun dels membres de la UAB que participin del projecte, on
quedi recollida la seva vinculació a la UAB i la seva experiència i formació més
rellevant en l’àmbit temàtic del projecte i/o en matèria de cooperació (màxim 1
pàgina).
Altra informació que es consideri d’interès per a l’avaluació de la proposta.

La documentació anterior s’ha de lliurar en format digital i en un sol correu electrònic a:
fas.cooperacio@uab.cat
Cal indicar com a assumpte del correu: “Fons Solidaritat 38”.
El període de recepció de sol·licituds s’obrirà el dia 7 de gener de 2021 a les 9:00 hores.
La data màxima de lliurament de sol·licituds és el 19 de març de 2021, a les 15:00 hores.

5. Criteris de valoració dels projectes
5.1. Línia 1
Valoració de la persona i/o grup sol·licitant (30%)



Confluència de l’àmbit del projecte amb les línies d’activitat docent i investigadora de
la persona responsable del projecte, dels participants i del grup de recerca.



Coneixement del país o zona d’execució i nivell d’experiència en cooperació
internacional de la persona responsable del projecte, dels participants i del grup de
recerca.
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Actuació en el marc d’un grup de la UAB i en col·laboració amb altres agents de la
UAB (centres, departaments, instituts, serveis).



En el cas de grups o persones a qui s’hagi atorgat amb anterioritat una subvenció del
Fons de Solidaritat, es tindran en compte els resultats i la gestió dels projectes
anteriors. En cas que els projectes anteriors no s’hagin justificat adequadament,
aquest podrà ser un criteri excloent.

Valoració de la contrapart (15%)



Contrapart universitària, institut o institució relacionada amb la recerca i abast de la
seva relació amb la UAB.



Grau d’experiència, expertesa i vinculació de la contrapart en l’àmbit territorial i temàtic
del projecte.

Valoració del projecte (55%)



Impacte previsible del projecte en termes de promoció de la Justícia Global, reducció
de les desigualtats i generació de capacitats d’acord als àmbits d’actuació establerts a
aquesta convocatòria.



Contribució del projecte a un programa més ampli de la contrapart amb objectius de
desenvolupament a mig termini i en el marc de les estratègies de desenvolupament
del país o regió. Col·laboració amb altres actors de cooperació internacional.




Adequació a les necessitats, prioritats i possibilitats de la població beneficiària.



Sostenibilitat i viabilitat econòmica, política, sociocultural, mediambiental, tècnica i
científica del projecte.



Adequació dels recursos previstos respecte dels objectius i activitats plantejades, i
aportació de la contrapart en termes de cofinançament.




Àrea geogràfica d’acord al que s’estableix en aquesta convocatòria.




Inclusió d’actuacions de comunicació, visualització i divulgació dels resultats obtinguts.

Participació de la població beneficiària directa en el diagnòstic, el disseny i l’elaboració
del pla d’activitats de la proposta.

Incorporació transversal de la perspectiva de gènere i l’enfocament basat en Drets
Humans.
Projectes de prospecció: es valorarà el potencial del projecte resultant d’una acció de
prospecció.

Quedaran excloses del procés d’avaluació les propostes que no encaixin amb els objectius i
criteris de la convocatòria així com aquelles propostes que no estiguin degudament detallades
als formularis de sol·licitud i per les quals no s’aporti la documentació requerida.

5.2. Línia 2
Valoració de la persona i/o grup sol·licitant (30%)



Coincidència de l’àmbit del projecte amb les activitats docents i/o de recerca de la
persona responsable dels participants i/o del grup de recerca.



Experiència en les dimensions de l’Educació per a la Justícia Global que s’estableixen
en aquesta convocatòria.
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Participació de membres de la UAB i col·laboració entre diferents agents de la UAB
(centres, departaments, instituts, serveis).



En el cas de grups o persones a qui s’hagi atorgat amb anterioritat una subvenció del
Fons de Solidaritat, es tindran en compte els resultats i la gestió dels projectes
anteriors. En cas que els projectes anteriors no s’hagin justificat adequadament,
aquest podria ser un criteri excloent.

Valoració del projecte (70%)



Alineació del projecte als objectius i criteris d’aquesta convocatòria. Es valoraran
especialment aquelles iniciatives que promoguin les perspectives de l’Educació per la
Justícia Global a nivell curricular en els estudis universitaris.



Pertinença respecte el context de la UAB, inclusió del projecte en un programa d’acció
més ampli i complementarietat amb altres experiències d’Educació per ala Justícia
Global. Col·laboració amb altres actors de l’àmbit i compromís de la
Facultat/Departament o Institut en la iniciativa).



Impacte previsible del projecte i el nombre de persones beneficiàries, entre la
comunitat universitària i entre la societat catalana en general.




Sostenibilitat dels resultats de la intervenció i inclusió d’accions que els multipliquin.



Incorporació transversal de la perspectiva de gènere i de l’enfocament basat en Drets
Humans.



Innovació del projecte respecte la temàtica, metodologia, població destinatària,
execució i agents implicats.

Adequació dels recursos previstos respecte dels objectius i activitats plantejades. Si
l’acció contempla viatges de persones de fora de Catalunya, es valoraran molt
positivament altres accions que es puguin organitzar amb agents externs a la UAB per
optimitzar les despeses i incrementar-ne l’impacte.

Quedaran excloses del procés d’avaluació les propostes que no estiguin degudament
detallades als formularis de sol·licitud i per les quals no s’aporti la documentació requerida.

6. Resolució i comunicació de la convocatòria
Les propostes seran valorades per persones expertes en l’àmbit de la Cooperació
Universitària per a la Justícia Global. A partir dels informes de les persones avaluadores i de
l’assessorament de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, el
president de la Fundació Autònoma Solidària serà l’encarregat de resoldre la convocatòria en
nom del Patronat de la mateixa entitat.
La resolució de la convocatòria tindrà caràcter definitiu i es publicarà al web de la Fundació
Autònoma Solidària.
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7. Procediments d’adjudicació econòmica
7.1. Acceptació
En el termini de 30 dies posteriors a la data de publicació de la resolució de la convocatòria
les persones responsables dels projectes aprovats hauran d’enviar a la Fundació Autònoma
Solidària la següent documentació:




Un correu electrònic on es manifesti l’acceptació de l’ajut.



El cronograma d’activitats actualitzat amb la data d’inici efectiva i de finalització del
projecte, si escau.

La reformulació del projecte i del pressupost seguint les indicacions de l’avaluació, si
l’import atorgat no equival al 100%.

Un cop rebuda aquesta documentació, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Autònoma Solidària, amb el vistiplau de la persona responsable del projecte, signaran un
conveni de col·laboració, on s’establiran els drets i obligacions de les parts implicades.
En cas de no notificar-se l’acceptació de la subvenció en el termini establert, es considerarà
que la subvenció no ha estat acceptada i l’import quedarà a disposició del Fons de Solidaritat
per a la subvenció d’altres accions.
La totalitat de la despesa de la quantitat rebuda en concepte d’ajut s’haurà d’efectuar en els
períodes acordats i respecte les partides aprovades.
Totes les persones que s’hagin de desplaçar per desenvolupar tasques vinculades als
projectes, han de disposar d’una assegurança.
L’atorgament de l’ajut no té caràcter permanent i està subjecte a limitació pressupostària. La
Fundació Autònoma Solidària no està obligada a l’assignació de nous ajuts a les persones
responsables dels projectes per a exercicis successius.

7.2. Forma de pagament
Els projectes aprovats rebran un 70% de la quantitat total atorgada a l’inici del projecte i el
30% restant es tramitarà al final del projecte, prèvia recepció de la documentació de
justificació, segons el que s’especifica al punt 8 d’aquestes bases.
Tanmateix, a partir de demandes justificades es poden acordar altres sistemes de pagament
que s’ajustin millor a les característiques del projecte i de les despeses d’aquest.
La Fundació Autònoma Solidària farà efectiu el pagament dels ajuts atorgats mitjançant la
transferència dels imports al número de compte de la Universitat Autònoma de Barcelona. La
Universitat Autònoma de Barcelona serà responsable d’obrir un centre de cost específic per
cada projecte aprovat i ingressar-hi l’import corresponent.
El finançament ha d’anar destinat únicament al desenvolupament del projecte pel qual s’ha
atorgat l’ajut d’acord al pressupost establert a la sol·licitud.
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7.3. Seguiment i modificacions
En el cas de projectes amb una durada superior a 12 mesos, el personal tècnic de la FAS
podrà sol·licitar una reunió de seguiment en la qual la persona responsable del projecte
presentarà un informe que reculli el grau d’execució de les activitats i del pressupost.
És necessari que la persona responsable comuniqui a la Fundació Autònoma Solidària
qualsevol modificació substantiva del projecte amb un mínim de 30 dies naturals d’antelació.
Es considera una modificació substantiva aquella que:




implica un canvi en els objectius específics o resultats del projecte i/o
suposa una desviació superior al 10% i per un mínim de 500 € en qualsevol de les partides
pressupostades en el projecte aprovat.

La Fundació Autònoma Solidària comunicarà l’acceptació o denegació d’aquest canvi per
escrit a través de correu electrònic en un termini màxim de 15 dies laborables. Cal haver rebut
l’acceptació per escrit per part d’aquesta entitat abans de dur-la a terme.
En el cas de projectes cofinançats amb ajuts pendents d’adjudicació en el moment de la
resolució d’aquesta convocatòria, s’informarà de la denegació o adjudicació dels ajuts, de
l’import finalment atorgat i de les possibles variacions respecte als objectius del projecte.

7.4. Revocació de l’ajut
La Fundació Autònoma Solidària podrà revocar total o parcialment l’ajut atorgat quan no es
respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut de l’activitat
realitzada, i quan aquestes alteracions no hagin estat prèviament autoritzades.
Si la persona responsable del projecte no segueix les condicions d’acceptació establertes en
el punt 7.1. d’aquestes bases, també es podrà procedir a la revocació de l’ajut.
La no presentació de la memòria tècnica, de la justificació econòmica, del material gràfic o de
fonts de verificació dins dels terminis establerts a l’apartat 8 d’aquesta convocatòria podrà
suposar la revocació de l’ajut, el retorn de l’import total atorgat i la impossibilitat que la persona
responsable pugui participar en projectes futurs finançats del Fons de Solidaritat de la UAB.
En qualsevol d’aquests casos la revocació es farà per escrit a l’atenció de la persona
interessada.
En cas que la persona responsable, per motius diferents als exposats en aquest apartat,
decideixi renunciar al desenvolupament del projecte que ha rebut l’ajut del Fons de Solidaritat
de la UAB, haurà de presentar a la Fundació Autònoma Solidària un escrit on manifesti la
renúncia a l’import concedit, indicant-ne els motius.

8. Justificació de les activitats
En el termini màxim de 60 dies posteriors a la data de finalització del projecte que consti en el
conveni o en les seves reformulacions, caldrà aportar la documentació justificativa següent:
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8.1. Memòria tècnica: es presentarà seguint el formulari corresponent de justificació i
recollirà la concreció del desenvolupament del projecte.
8.2. Informe econòmic: es presentarà seguint el formulari corresponent de justificació
i recollirà amb el màxim detall les despeses realitzades i la relació de les factures i
comprovants.
8.3. Certificat on s’acrediti que la informació econòmica justificada coincideix amb
els moviments del centre de cost corresponent i que les factures imputades estan a
disposició de la Fundació Autònoma Solidària per a qualsevol revisió.
No es podran cobrir a càrrec del Fons de Solidaritat aquelles despeses que no es
presentin amb els corresponents justificants.
8.4. Documentació gràfica: material gràfic i audiovisual il·lustratiu de l’activitat per la
qual s’ha rebut suport (mínim de 5 fotografies).
La persona representant del projecte serà la responsable del tractament de les dades
personals així com dels drets d’imatge de les persones i institucions que apareguin en
aquesta documentació.
8.5. Fonts de verificació: han d’estar vinculades als resultats assolits i poden ser
recursos elaborats, informes, registres, actes, materials de difusió, repositori de bones
pràctiques, o d’altres que es considerin adients i siguin representatius de les activitats
realitzades durant el projecte.
Els documents 8.1. i 8.3. hauran d’estar firmats electrònicament per la persona que
correspongui.

9. Visibilitat i difusió de les activitats del projecte
En tots els actes, documentació i material que es generi en relació amb el projecte beneficiari
de l’ajut en el marc d’aquesta convocatòria (articles de premsa, tríptics, cartells, webs, vídeos,
material docent, etc.) s’ha de fer constar la cita: “Amb el suport del Fons de Solidaritat de la
Universitat Autònoma de Barcelona”, i s’ha d’adjuntar el logotip de la Fundació Autònoma
Solidària i de la Universitat Autònoma de Barcelona, que serà facilitat pel personal tècnic de
la FAS. És necessari lliurar aquest material com a Fonts de Verificació en el moment de la
justificació del projecte.
La Fundació Autònoma Solidària podrà utilitzar aquesta documentació, així com el material
gràfic i els informes dels projectes, per fer difusió del Fons de Solidaritat entre la comunitat
universitària.
La Fundació Autònoma Solidària podrà sol·licitar la participació de la persona responsable del
projecte en accions de comunicació i difusió del projecte i els seus resultats.
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10. Privacitat i protecció de dades
Totes les dades proporcionades per les persones sol·licitants d’aquests ajuts econòmics seran
tractades d’acord amb el principis establerts en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPD-GDD), assumint les responsabilitats que es derivin de l’incompliment
d’aquesta obligació.

11. Més informació
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària
(www.uab.cat/fas/). Per dubtes concrets i/o assessorament sobre la convocatòria, podeu fer
arribar un correu electrònic amb les vostres dades de contacte a fas.cooperacio@uab.cat.
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