
               Unitat de Dinamització Comunitària 

Assemblea mensual elDirectori 

Data i hora: 26 de Febrer de 2018 

Assistents: Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia, Ramen UAB, Korean Club, Colla 

Castellera Ganàpies de la UAB, Societat Civil Catalana, Centaures de l’Autònoma, Doctorands de 

Bioquímica, AIESEC, Associació Interuniversitària de Criminologia, XWing&Magic, CRUAB, 

Gamers UAB, Swing UAB i l’Atelier.  

Ana Valencia, Xavier Alejandre i Merlina del Giudice (Unitat de Dinamització Comunitària) 

Ordre del dia: 

1. Properes activitats del Centre de Recursos (Impressores 3D i Orgull Friki) 

2. Convocatòries juny 

○ Mapa de participació 2017/2018 

○ Actualització de dades dels col·lectius d'elDirectori 

○ Cessió de les taquilles de l'Hotel d'Entitats 2017/2018 

3. Procés d'eleccions a la Coordinadora d'elDirectori.  

 

1. Properes activitats del Centre de Recursos  

S’informa els col·lectius de les darreres activitats que s’han dut a terme als equipaments de la 

Unitat de Dinamització Comunitària i de les que estan programades pels darrers mesos del 

segon semestre del curs 2017/2018. Es recorda que aquestes activitats estan organitzades per 

col·lectius inscrits a elDirectori i que el seu objectiu és donar visibilitat a la diversitat del teixit 

associatiu, així com al Centre de Recursos per  Col·lectius. Així mateix, la Unitat de Dinamització 

Comunitària pot donar suport econòmic a l’activitat si aquesta ho requereix.  

Des de l’última reunió s’han fet dues activitats d’aquesta tipologia, i només en queda una per 

fer. El mes de març, en el context del Dia Internacional  de la Dona Treballadora, es va dur a 

terme l’activitat “Esport i gènere: Quidditch, un esport màgic i inclusiu”, activitat organitzada 

per Autonoma’s Ashwinders, l’equip de Quidditch de la UAB. El mes de maig es va organitzar 

l’activitat 7 anys del 15M. Cap a on anem?, amb tres col·lectius: Joventut Comunista de 

Catalunya, Associació d’Estudiants Progressistes i Col·lectius de Joves Comunistes, i va comptar 

amb la participació de militants i activistes que havien participat del 15M. 

La propera activitat que es desenvoluparà al Centre de Recursos serà el mes de juny, en 

commemoració del Dia de l’Orgull Freak, i comptarà amb la complicitat de CRUAB, Korean Club i 

Gamers UAB.  

D’altra banda, les exposicions al Centre de Recursos també han estat una experiència d’èxit. Des 

del mes de gener (data de la primera exposició) hem pogut veure: Concurs de fotografia d’el 

Musell, Taller de l’Atelier, Exposició de cartells del 15M i Impressores 3D. 
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2. Mapa de participació, actualització de dades dels col·lectius d'elDirectori 2017/2018 i 

sol·licitud de taquilles. 

 

S’informa els col·lectius de les properes convocatòries que romandran obertes durant el mes de 

juny.  

IMPORTANT: Totes les convocatòries que es descriuen a continuació s’obren l’1 de juny de 

2018 i finalitzen el 30 de juny de 2018.  

 Mapa de participació 2017/2018: El mapa de participació consisteix en un procés de 

recollida de dades, en forma d’enquesta, que ens permet conèixer millor les 

característiques del teixit associatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (quantitat 

de persones que participen, distribució per gènere, per facultats, etc.). És important que 

els col·lectius inscrits a elDirectori responguin l’enquesta (només una resposta per 

col·lectiu) abans del 30 de juny. Enllaç mapa de participació. 

 Actualització de dades dels col·lectius d’elDirectori: Els col·lectius inscrits a elDirectori 

(registre del teixit associatiu de la UAB) tenen el deure d’actualitzar les seves dades 

anualment. En cas de no fer-ho, el col·lectiu es considerarà inactiu. És un procediment 

necessari per a mantenir actualitzat elDirectori, per a que aquest sigui realment un 

mirall de la vitalitat, diversitat i del dinamisme del teixit associatiu de la UAB. El termini 

no s’ampliarà ni serà flexible, aquells col·lectius que no hagin actualitzat les dades es 

consideraran inactius a partir de l’1 de juliol. Enllaç actualització de dades dels 

col·lectius d’elDirectori.  

 Cessió de taquilles de l’Hotel d’Entitats 2017/2018: S’informa els col·lectius assistents 

que el període de cessió de les taquilles de l’Hotel finalitza el proper 15 de juliol. Els 

col·lectius que vulguin renovar la seva cessió o aquells que vulguin sol·licitar taquilla per 

primer cop, hauran de dur el formulari que trobaran a aquest enllaç, al Registre General 

de la UAB o a qualsevol Gestió Acadèmica abans del 30 de juny. La resolució de les 

taquilles serà el proper 10 de juliol, però no caldrà buidar les taquilles immediatament 

perquè el termini de la proper cessió comença el 15 de setembre de 2018.  
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3. Procés d'eleccions a la Coordinadora d'elDirectori. 

L’Assemblea d’elDirectori, reunida el 23 de març de 2017 i el 17 de maig de 2017, va aprovar la 

proposta de constitució de la Coordinadora d’elDirectori, presentada per la Comissió 

d’Organització d’elDirectori, formada pels col·lectius següents: Club de Rol de la UAB (CRUAB), 

Colla Castellera Ganàpies de la UAB, Associació Interuniversitària de Criminologia i AIESEC.  

Així mateix, s’acorda que: 

1. L’Assemblea d’elDirectori és l’espai de presa de decisions i està formada per la totalitat de 

col·lectius d’elDirectori. 

2. La Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu i és 

l’encarregada de 

 ser l’altaveu de l’Assemblea: els membres de la coordinadora, un cop constituïda, no 

representen al col·lectiu que ha avalat la seva candidatura, sinó al conjunt del teixit 

associatiu.  

 ocupar els espais reservats per al teixit associatiu: 

o Comissió d’Avaluació dels Ajuts 

o Consell d’Estudiants de la UAB  

o Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

 proposar punts en l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea d’elDirectori. 

Formació de la Coordinadora i procediment d’elecció 

1. La Coordinadora d’elDirectori està formada per 5 membres: 

I. 2 membres per a la Comissió d’Avaluació dels Ajuts. 

II. 1 membre per a representar elDirectori al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió 

d’Alumnat i d’Ocupabilitat. El/la representant d’elDirectori formarà part del plenari del 

CEUAB amb dret a vot. Pel que fa a la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat (comissió 

delegada del Consell de Govern de la UAB) el/la representant participarà en qualitat de 

convidat/da, sense dret a vot.  

III. 2 membres per a coordinar les relacions entre l’Assemblea i la Coordinadora, elaborar 

l’ordre del dia de les assemblees, conjuntament amb la Unitat de Dinamització 

Comunitària, així com col·laborar en la dinamització de l’assemblea d’elDirectori, i 

ocupar altres espais on el teixit associatiu hagi d’estar representat 

2. L’Assemblea d’elDirectori (la totalitat dels col·lectius inscrits a elDirectori) escull la 

coordinadora mitjançant el procediment electoral següent: 

I. El procediment electoral és guiat i auditat per la Junta i la Mesa electoral. Les seves 

atribucions són: 

a. Junta Electoral: 

i. Aplicar i interpretar els acords de funcionament electoral determinats a 

l’Assemblea d’elDirectori. 
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ii. Proclamar la llista definitiva de candidats/es a la Coordinadora 

d’elDirectori, així com els resultats definitius de l’elecció i dels i les 

candidats/es electes. 

iii. Resoldre les reclamacions o impugnacions que es puguin presentar 

durant el procés electoral. 

iv. Està formada per 5 membres, escollits per sorteig entre els col·lectius 

inscrits a elDirectori (són els propis col·lectius escollits els que designen 

un membre per la junta electoral).  

 

b. Mesa Electoral: 

i. Presidir i ordenar la votació. 

ii. Verificar la identitat dels votants. 

iii. Realitzar l’escrutini i elaborar l’acta corresponent. 

iv. Està formada per 3 membres, escollits per sorteig entre els col·lectius 

inscrits a elDirectori (són els propis col·lectius escollits els que designen 

un membre per la junta electoral). 

 

II. Tots els col·lectius inscrits a elDirectori a la data d’inici del procediment electoral 

poden presentar candidatura. Per a presentar-la, cal emplenar el formulari 

“Presentació de candidatura” que trobaran a uab.cat/comunitat. 

 

III. Cada col·lectiu pot avalar un màxim de dues candidatures. Tot i que la candidatura és 

nominal, es necessita l’aval d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori. L’aval ha de 

presentar-se en el mateix moment que la candidatura i ha de ser emès per un 

representant del col·lectiu. 

 

IV. Les cinc candidatures més votades seran les que conformaran la Coordinadora 

d’elDirectori. Un cop constituida, la Coordinadora proposarà quin espai ocuparà 

cadascun dels seus membres. Aquesta proposta haurà de ser validada per l’Assemblea 

d’elDirectori.  

 

V. El sistema de votació será de llistes obertes. Cada votant podrá seleccionar tants 

candidats/es com espais a ocupar, en aquest cas 5.  

 

VI. Tenen dret a vot els col·lectius inscrits a elDirectori, en el moment de tancament del 

cens electoral. Cada col·lectiu té un vot, el qual delega en un dels seus membres, que 

actua com a representant de la voluntat del col·lectiu.  

 

VII. Els col·lectius han de comunicar a la Junta Electoral, amb temps suficient, el nom dels 

membres delegats que poden exercir el dret a vot. Només poden votar les persones 

delegades pels col·lectius. 

 

VIII. El sistema de votació és presencial i virtual. Per a cada votació hi haurà un espai 

habilitat a aquest efecte. Així mateix, els col·lectius poden votar virtualment, tot 

identificant una de les persones delegades.  
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IX. Els calendaris electorals que es presenten per a cada procediment electoral segueixen 

l’estructura següent: 

 

a. Convocatòria d’eleccions. 

b. Exposició pública del cens electoral.  

c. Tria de la Junta i la Mesa electoral. 

d. Presentació de les candidatures. 

e. Publicació del cens electoral definitiu. 

f. Proclamació provisional de les candidatures. 

g. Reclamacions contra la proclamació de candidatures. 

h. Proclamació definitiva de les candidatures.  

i. Campanya electoral. 

j. Jornada electoral. 

k. Proclamació provisional dels resultats de les eleccions. 

l. Presentació de reclamacions contra els resultats provisionals.  

m. Proclamació definitiva dels resultats de les eleccions. 

Després de recordar l’organització de la Coordinadora que es va decidir el curs passat, es 

pregunta els col·lectius assistents sobre la forma de les candidatures que es presentin 

(individuals, grupals, especialitzades en una de les tasques, etc.). S’aprova el següent format per 

unanimitat dels assistents: 

Candidatures individuals, una persona avalada per un dels col·lectius inscrits a elDirectori, però 

no en representació d’aquest, sinó del conjunt d’elDirectori.  

La Coordinadora estarà formada per les cinc persones més votades, les quals es consensuaran 

les tasques a realitzar per cadascun dels membres. L’organització interna de la Coordinadora 

serà ratificada per l’Assemblea d’elDirectori.  

4. Altres qüestions 

Convocatòria ajuts de col·laboració: S’informa els col·lectius que la convocatòria d’ajuts de 

col·laboració ja està oberta. Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 de maig. És important 

que aquesta informació arribi a tota la comunitat, així que els col·lectius d’elDirectori podeu fer 

difusió entre els vostres membres. Els ajuts estan dotats amb una aportació mensual de 447 

euros, durant un període de 9 mesos, i la data d’incorporació és el proper 10 de setembre. El 

procés de sol·licitud consisteix a omplir una fitxa i entregar-la al Registre General de la UAB o a 

qualsevol Gestió Acadèmica. Si teniu qualsevol dubte, consulteu a consulta.beca@uab.cat.  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:consulta.beca@uab.cat
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5.Torn obert de paraula   

El representant de CRUAB pregunta per l’estat de l’Hotel d’Entitats. Des de la Unitat de 

Dinamització Comunitària s’informa que l’última setmana de maig hi ha establerta una reunió 

per a mirar de solucionar aquest problema. D’altra banda, es recorda que la part superior de les 

taquilles hauria de quedar buida i es convida a tothom a retirar les pertinences que tinguin. Es 

proposa trobar-nos el proper 12 de juliol per fer una neteja col·lectiva de l’Hotel.  

Així mateix s’informa que els col·lectiu tenen a la seva  disposició 6 bujols, però que sempre que 

els utilitzin, els hauran de netejar amb una pistola d’aigua a pressió que s’ha comprat 

recentment des de Dinamització Comunitària.  

 


