
 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS ACADÈMIQUES DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT  DURANT EL CURS 2007/2008 

DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 
 

La Universitat d'Alacant obri la següent convocatòria per a l'adjudicació de fons 

destinats a promoure la cooperació tècnica amb els pobles més desfavorits en 

col·laboració amb les seues universitats o institucions encarregades de l'educació 

superior, impulsant accions que ajuden a eliminar de forma sostinguda la pobresa,  a 

afavorir i impulsar la formació de recursos humans, la transferència de tecnologia, i 

amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de aquests pobles de forma 

sostinguda. 
 

1. Objecte i quantia 
La dotació econòmica és de cinquanta mil euros, quantitat que serà descomptat 

dels pressupostos del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la 

Universitat d'Alacant per a l'any 2007. 

 

2. Sol·licitants 
Podran participar en la present convocatòria , els membres de la Universitat  

d'Alacant, a través dels Departaments, Instituts, Escoles, Facultats, Associacions 

representatives d'alumnes, Unitats Administratives o qualsevol altre òrgan 

Administratiu o Acadèmic que contemple l'Estatut de la pròpia Universitat.  

 
3. Comissió d'Avaluació 
3.1 La Comissió de Cooperació de la U.A. avaluarà, basant-se en els criteris de 

selecció establits en el punt 5 de les presents bases, les propostes presentades i 

notificarà el resultat per escrit als sol·licitants així com l'import del fons concedit. 

 

3.2 La Comissió de Cooperació al Desenvolupament la presidix i anomena el rector 

de la Universitat d'Alacant, que podrà delegar en la Vicerectora de Relacions 



 

 

Internacional i Cooperació. Actuarà com a secretari el director de l'Oficina de 

Cooperació i Relacions Internacionals i haurà de comptar amb representació de tots 

els col·lectius pertanyents a la comunitat universitària. (alumnes, personal 

d'administració i personal docent). 
 
4. Definició de les accions 
4.1 A l'efecte de la present convocatòria es considera com a cooperació tècnica en 

l'àmbit universitari aquelles que perseguisquen els objectius següents: 

4.1.1 Investigació per al desenvolupament. Es considerarà especialment 

rellevant les accions d'investigació dirigides amb un propòsit finalista a obtindre 

efectes i impactes concrets i directes en el desenvolupament humà. 

4.1.2 Transferència de tecnologia aplicada a les condicions locals de la 

contrapart. Es definix com el suport als països perquè puguen desenvolupar les 

seues pròpies capacitats d'investigació, d'innovació o adaptació tecnològica a les 

seues condicions locals. 

4.1.3 Enfortiment institucional de les universitats en països en via de 

desenvolupament: s'inclou la mobilitat (tant d'estudiants, professors o gestors) com 

la col·laboració amb estructures diferents (tant en investigació com en organització) 

per a millorar els resultats en els procediments corresponents i la formació de 

formadors en educació superior. 

 

4.2 Les accions concretes per a la consecució dels objectius establits en el punt 4.1 

són les següents: 

4.2.1 Projectes de col·laboració en investigació, associats a accions de 

desenvolupament. 

4.2.2  Assistència tècnica en països d'actuació prioritària. 

 4.2.3 Formació de formadors universitaris: per mitjà d'intercanvis acadèmics i 

estades curtes de professors en formació. 

4.2.4 Intercanvis acadèmics per a l’impartició de programes de doctorat i 

masters oficials. 



 

 

4.2.5 Formació de professors universitaris i experts en matèria de cooperació 

al desenvolupament. 

4.2.6 Grups permanents de treball: Càtedres de projecció universitària, 

servicis o altres models creats per les universitats amb esta finalitat. 

 

5. Criteris de valoració 

5.1 Les accions seran finançades per orde de puntuació de major a menor fins a 

l'esgotament dels fons previstos en la present convocatòria. 

5.2 El límit màxim de finançament per acció serà de 15.000 €. 

5.3 Els projectes obtindran la seua valoració, segons els criteris següents: 

a) Criteris geogràfics. (màxim 40 punts) 

El país amb menor Índex de Desenvolupament Humà (IDH) li seran atorgats 30 

punts, distribuint-se la puntuació de la resta de països de forma proporcional al seu 

propi IDH. (Es tindrà en compte l'últim IDH publicat pel programa de Nacions Unides 

per al desenvolupament, d'ara en avant pnud) 

b) Criteris funcionals: (màxim 20 punts) 

b.1) Accions de formació de formadors (10 punts): Accions formatives valorant 

de forma especial la seua vocació de permanència en el temps. 

b.2) Estades curtes d'alumnes (10 punts): valorant especialment el 

reconeixement acadèmic per la Universitat d'origen (practicums, projectes finals de 

carrera, projectes fi de màster, etc.) 

c) Criteris acadèmics: (màxim 40 punts) 

c.1) Relació amb línies d'investigació consolidades en els Departaments de la 

Universitat d'Alacant. (10 punts) 

c.2) Publicacions existents en revistes especialitzades de reconegut prestigi i 

relacionades amb l'activitat a realitzar. (10 punts) 

c.3) Vocació de continuïtat de l'acció a desenvolupar. (10 punts) 

c.4) Participació de diversos departaments i diferents universitats, amb 

especial atenció a xarxes interuniversitàries. (10 punts) 

6. Finançament d'accions 



 

 

6.1 Els conceptes que a subvencionar seran els següents: 

 6.1.1 Bitllets dels desplaçaments. 

 6.1.2 Despeses d'allotjament, si és el cas. 

 6.1.3 Material necessari per a la realització de l'activitat proposada. 

6.2 Queden expressament exclòs el pagament de dietes. 

 

7. Resolució del procediment 
7.1 La Comissió d'avaluació, en el termini màxim de tres mesos a partir de la 

finalització del termini de presentació de sol·licituds, resoldrà sobre la concessió o 

denegació de cada una de les sol·licituds presentades.  

La Resolució estarà fonamentada en un informe tècnic de caràcter preceptiu, no 

vinculant, emés per l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals de la U.A. 

7.2 La Resolució es publicarà en la pàgina Web de l'Oficina de Cooperació i 

Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant. 

7.3 Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja produït resolució 

expressa, els interessats entendran desestimades les seues pretensions per silenci 

administratiu.  

 



 

 

8. Formalització de sol·licituds 
Es podran presentar sol·licituds des del 29 de gener del 2007, fins a 26 de març 

del 2007. 

Les sol·licituds es dirigiran, al Sr. President de la Comissió de Cooperació,  a 

l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, a 

través del Registre General de la Universitat d'Alacant o qualsevol altre procediment 

establit en la Llei 30/92, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Per a tindre accés a les ajudes previstes en la present convocatòria, serà necessari 

presentar formulari imprés d'identificació de l'acció (Annex I de les bases de la 

convocatòria) i disquet del mateix. No serà avaluat cap projecte que incomplisca este 

supòsit. 

 
9. Lliurament dels fons 
El seu pagament seguirà els procediments habituals de la U.A. I es faran efectius per 

mitjà de transferència bancària, o si és el cas, per mitjà de traspàs a la corresponent 

clau pressupostària oberta exclusivament per a cada projecte. 

 
10. Revocació dels fons 
Qualsevol canvi substancial sobre el contingut del projecte o sobre el calendari 

d'execució de les activitats haurà de ser comunicat a l'Oficina de Cooperació i 

Relacions Internacionals amb l'antelació suficient. La mateixa podrà revocar 

totalment o parcialment el fons concedit quan no es respecten els termes establits en 

les bases de la convocatòria, quan es modifique significativament el contingut del 

projecte i quan es detecten alteracions temporals o substantives no comunicades i 

autoritzades prèviament. També podrà donar lloc a la revocació del fons, la no 

presentació dels informes d'activitats i els justificants originals dels despeses 

realitzats en un termini màxim de sis mesos des de la finalització de l'activitat. 

 
11. Finalització del projecte i presentació d'informes 



 

 

11.1 Els projectes es consideraran finalitzats una vegada transcorregut el termini 

d'execució previst en el formulari d'identificació del projecte. 

11.2  L'entitat sol·licitant, a través del seu responsable en la U.A., haurà de presentar 

en el termini de 6 mesos a partir de la data de finalització del projecte, el 

corresponent informe final econòmic i d'objectius (Annex II de les bases de la 

convocatòria), en paper imprès i en suport informàtic, així com fotografies 

representatives de l'acció realitzada. 
11.3 L'informe econòmic final haurà de contindre la documentació justificativa 

original  (ésta podrà ser tornada una vegada comprovada la seua autenticitat). Quan 

la subvenció concedida hagi estat ingressada en una aplicació pressupostària, 

l’informe econòmìc final haurà d´anar acompanyat únicament d’una fotocòpia dels 

moviments de la c itada aplicació. 

11.4 Qualsevol modificació en les dates de realització del projecte haurà de ser 

comunicada a l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals amb una antelació 

del menys 30 dies naturals i haurà de ser autoritzada per la Comissió de Cooperació 

de la Universitat d'Alacant. 

 

Alacant, 29 de gener de 2007. 

 
La Vicerectora de Relacions  
Internacional i Cooperació, 

 

 

 

Signat: María Begoña San Miguel del Hoyo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


