DOCUMENT PENDEND D’APROVACIÓ
CONSELL (09/03/2021)

AJUDES PER PROJECTES ACADÈMICS TRANSVERSALS
(PROPAT)
Antecedents
La Junta del Departament del 05 d’abril de 2018 va aprovar la normativa del programa
d’ajudes per projectes acadèmics transversals ProPAT que té com a objectiu el
promoure i donar suport a les iniciatives de millora de la docència i la recerca, amb un
enfoc i impacte transversal, impulsades per el PDI a temps complert del Departament.
L’experiència adquirida durant les tres convocatòries del programa realitzades des de
aleshores recomana la actualització de la normativa que el regula.

Objectiu
Les ajudes per a projectes acadèmics transversals tenen com a objectiu el promoure i
donar suport a les iniciatives de millora de la docència i la recerca, amb un enfoc i
impacte transversal, impulsades per el PDI a temps complert del Departament. No es
contemplen aquelles activitats que formen part de les obligacions habituals del PDI
com ara la elaboració del material docent de suport per assignatures o programes
concrets.
La convocatòria anual d’aquestes ajudes, així com la quantia del pressupost
assignada, dependrà de la disponibilitat pressupostària.

Procediment per a la sol·licitud d’ajudes
El pressupost total assignat a cada convocatòria d’ajuts, les condicions o restriccions
sobre la quantitat econòmica sol·licitada per cada projecte i el procediment específic
per a la sol·licitud es realitzarà d’acord amb la convocatòria específica de cada any.

Àmbit d’ajuts econòmics
Els projectes per als quals es sol·liciti un ajut hauran d’identificar de manera clara i
quantificada els seus objectius de millora en l’àmbit de la docència i la recerca.
Aquests objectius no poden coincidir amb els dels ajuts finançats mitjançant el
programa ProREC.
Les sol·licituds hauran de detallar i quantificar també els conceptes per als quals es
sol·licita ajuda i justificar la seva necessitat amb relació a les tasques proposades en el
projecte. A més a més, hauran de ser conceptes compatibles amb el capítol II del
pressupost del Departament.

Valoració de les sol·licituds i els resultats
L'avaluació de les sol·licituds, l’assignació dels ajuts i el seguiment dels resultats serà
realitzat per l’Equip Directiu Ampliat del Departament.
Els criteris que es valoraran seran:
• La transversalitat tant dels resultats en la docència i la recerca al DOE
• La transversalitat de l’equip de PDI implicat en el projecte.
• La intensitat dels resultats en la docència i la recerca al DOE.
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•
•

L’adequació de la proposta a les prioritats del DOE.
Altres criteris que fixi específicament cada convocatòria d’acord amb les
prioritats o necessitats del moment.

Les sol·licituds hauran d’incloure-hi la informació necessària per facilitar l’avaluació, el
més directe possible, dels criteris esmentats, en el format establert en la convocatòria
específica de cada any. També s’hauran de detallar el període de realització i de
consecució dels resultats perseguits i un calendari de tasques del projecte.
L’ajuda atorgada a un projecte por ser inferior a la sol·licitada. En aquest cas, la
persona responsable de la sol·licitud haurà d’acceptar explícitament l’ajuda en la
quantitat fixada.
Es podran excloure sol·licituds, a més a més de per la seva baixa valoració, per
incompliment de les obligacions dels sol·licitants en convocatòries anteriors tant
d’aquest com d’altres programes d’ajudes del DOE.
L’Equip Directiu Ampliat ordenarà les sol·licituds de forma descendent d’acord a les
valoracions obtingudes. En cas d’empat, de dos o més sol·licituds, aquestes
s’ordenaran de forma aleatòria. El pressupost s’assignarà a les sol·licituds seguint
l’ordre fins a esgotar el pressupost o les sol·licituds no excloses. La convocatòria pot
resultar deserta o pot no assignar-se el total del pressupost si no hi ha suficients
sol·licituds.

