
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Assemblea d’elDirectori 
 
Data: 27/11/2018 
 
Hora:  13:00 
 
Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 
 
Assistents: AIESEC, Associació d’Estudiants Progressistes, Centaures de l’Autònoma, 
UNANIMUN, Associació el Musell, Gamers UAB, Humans contra Zombies, Assemblea FilCat, 
Col·lectiu de Joves Comunistes, CRUAB, Revista la Trivial, Debats pel Demà, Associació 
Interuniversitària de Criminologia, Erasmus Student Network.    
 
Ana Valencia, Xavier Alejandre i Merlina Del Giudice (Unitat de Dinamització Comunitària) 
 

 
Ordre del dia 

1. Convocatòria any 2019 d’ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB.  
2. Valoració per part del teixit associatiu de la Festa Major de la UAB.  
3. Formació de protecció de dades: proposta de dates 
4. Fires de Col·lectius i Entitats: International Welcome Days i Cursa de la UAB.  
5. Convocatòria d’eleccions a la Coordinadora d’elDirectori: elaboració del calendari 

electoral.  
 

Desenvolupament de la reunió 

1. Convocatòria any 2019 d’ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB 

Primerament, s’informa als col·lectius assistents del procés de justificació d’ajuts de la 

convocatòria 2018. L’últim dia per a justificar la totalitat dels ajuts atorgats finalitzava el passat 

20 de novembre, alguns col·lectius no han justificat el 100% de l’import atorgat. Es demana als 

col·lectius que siguin curosos alhora de sol·licitar l’ajut, ja que, en cas que no puguin justificar 

tot l’import atorgat, ja no es pot distribuir l’ajut entre la resta de col·lectius, i el teixit associatiu 

en el seu conjunt perd la quantitat no justificada. També s’han detectat molts problemes de 

forma que s’haurien pogut estalviar si s’hagués tingut en compte la documentació adjunta de 

la convocatòria (instruccions per a la justificació) o s’haguessin sol·licitat tutories.  

Així doncs, l’Ana Valencia, responsable tècnica de la Unitat de Dinamització Comunitària, 

senyala alguns aspectes que el teixit associatiu hauria de tenir en compte alhora de sol·licitar 

l’ajut a la convocatòria 2019: 

 S’atorguen 12.500 €, a repartir entre tots els col·lectius sol·licitants mitjançant el 

procediment de concurrència competitiva.  

 Poden sol·licitar l’ajut tots els col·lectius amb personalitat jurídica que estiguin inscrits 

a elDirectori. 
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 Tota la documentació relativa als ajuts es penja al web www.uab.cat/comunitat i 

s’envia per correu a elDirectori. El formulari de sol·licitud s’ha d’emplenar i lliurar al 

Registre General de la UAB o a qualsevol Gestió Acadèmica.  

 La finalitat dels ajuts és recolzar econòmicament les activitats del teixit associatiu. Per 

tant, en la convocatòria d’ajuts es sol·licita suport per activitats, no pel finançament 

genèric de l’associació. Cada col·lectiu pot demanar ajut fins a un màxim de tres 

activitats. 

 El màxim atorgat per sol·licitud és el 70% de l’import total d’aquesta, amb un límit de 

600 € per activitat.  

 Des de la Unitat de Dinamització Comunitària s’ofereixen tutories per resoldre dubtes 

relacionats amb qualsevol procediment de la convocatòria d’ajuts per a la participació 

de l’alumnat de la UAB. 

 El període de sol·licituds s’estableix entre el 14 de gener i el 15 de febrer. 

 Alhora d’emplenar la sol·licitud, heu de tenir en compte que: 

 La sol·licitud s’ha d’emplenar amb totes les dades de l’associació, és important 

que la junta disposi de tota la documentació de l’associació. 

 Es pot sol·licitar ajut per activitats o per la compra del material que sigui 

necessari per l’activitat habitual del col·lectiu. Empleneu les sol·licituds 

detalladament.  

 Les associacions sol·licitants han d’argumentar l’adequació de la seva 

sol·licitants als criteris que establerts (Dinamització del Campus, Treball en 

Xarxa i Igualtat d’Oportunitats) de manera explícita i detallada. 

 És important que alhora d’emplenar el pressupost, tingueu en compte que el 

concepte està directament lligat amb la justificació, que aquests han de ser 

específics i que el pressupost ha de reflectir l’import real de l’activitat.  

 En el mateix correu que rebeu l’acta de la reunió, teniu adjunt l’explicatiu que va ser 

utilitzat durant l’assemblea, i que us pot servir per fer la sol·licitud. 

2. Valoració per part del teixit associatiu de la Festa Major de la UAB 

La valoració general del teixit associatiu sobre la Festa Major UAB és molt positiva (afluència, 

treball de l’entitat, relació amb l’organització de la FMUAB, etc,). Si bé hi ha alguns comentaris 

respecte el funcionament, principalment, de les paradetes de la Plaça del Coneixement: 

 Un col·lectiu comenta que el tirador no va funcionar durant la primera part de la tarda.  

 En general els col·lectius valoren positivament el sistema d’acreditacions i recollida de 

material, però creuen que els col·laboradors que hi havia a deixalleria no estaven prou 

informats i no recordaven marcar la recollida del material que es cedia a les paradetes.  

 Altres col·lectius comenten que han tingut problemes amb el retorn de les fiances. 

Pel que fa a la Plaça Cívica, la visió general dels col·lectius és que va haver-hi molta participació 

per part de la comunitat i que la presència de les seves entitats va ser positiva per donar a 

conèixer els seus col·lectius i les activitats que desenvolupen.  

 

 

http://www.uab.cat/comunitat
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3. Formació de protecció de dades: proposta de dates 

Durant l’any 2018, les administracions públiques, així com la resta d’entitats que gestionen 

dades personals, s’han d’adaptar a la legislació vigent1.Des del mes de juliol de 2018, els 

col·lectius heu d’acceptar la política de protecció de dades personals quan faciliteu les vostres 

dades de contacte a la Unitat de Dinamització Comunitària. 

 

Es comenta als col·lectius assistents que si aquestes dades de contacte canvien, s’ha de tornar 

a acceptar la política de protecció de dades. Per tant, si hi ha algun canvi en els contactes dels 

col·lectius inscrits a elDirectori, s’han de comunicar mitjançant el següent formulari. 

 

Amb l’objectiu que les associacions puguin gestionar les dades dels seus socis i sòcies, s’ofereix 

una formació perquè s’adaptin a la legislació vigent. Hi ha interès per part dels col·lectius 

assistents en què es faci aquesta formació i en participar-hi. Proposem que la formació es 

dugui a terme a partir de la segona setmana de febrer de 2019. 

 

4. Fires de Col·lectius i Entitats: International Welcome Days y Cursa de la UAB.  

Properament hi ha dues fires on el teixit associatiu està cridat a participar: 

 Cursa de la UAB:  Enguany la cursa es durà a terme el 16 de desembre. Quan finalitza 

la cursa, s’organitza una fira d’entitats on generalment hi són presents associacions de 

les poblacions del voltant. Per primer cop, es convida també al teixit associatiu de la 

UAB. Aquesta acta arriba més tard que el període límit per a sol·licitar espai a la Fira, 

però si algun col·lectiu té interès en participar, pot enviar un correu a 

suport.participacio@uab.cat 

 D’altra banda, s’informa als col·lectius assistents que la Fira d’Entitats dels 

International Welcome Days serà la primera setmana de febrer. La valoració de la Fira 

de Col·lectius dels IWD del mes de setembre va ser molt positiva, va tenir molta 

assistència perquè es va canviar la ubicació (del pati davant del Cinema a la Plaça 

Cívica) i perquè va anar dirigida a tots els nous estudiants de la UAB, no només als 

estudiants internacionals. La Fira del febrer, però, només va destinada als estudiants 

internacionals que s’incorporen al segon semestre, per tant, la seva dimensió és més 

reduïda, i es desenvoluparà on habitualment es duia a terme, al pati de davant del 

Cinema.  

 Finalment, la darrera Fira del curs serà la de Sant Jordi. Els col·lectius opinen que seria 

millor canviar el dia i fer una festa de primavera, encara que hi ha discrepàncies entre 

fer-la abans o després de setmana santa. El dia 23 d’abril és el primer dia laborable 

després de les vacances de primavera, per tant, la seva organització i l’assistència dels 

membres de la Comunitat UAB és complicada.  

                                                           
1
 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). 

 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/actualitzacio-de-contactes
mailto:suport.participacio@uab.cat
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5. Convocatòria d’eleccions a la Coordinadora d’elDirectori: elaboració del calendari 

electoral. 

La creació i mètode d’elecció de la Coordinadora d’elDirectori es va treballar en tres 

assemblees anteriors (23 de març de 2017, 17 de maig de 2017 i 24 de maig de 2018). Fruit de 

la deliberació amb el conjunt del teixit associatiu que va participar en aquestes assembles, es 

va acordar que la Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu de 

la UAB i és l’encarregada de ser l’altaveu de l’Assemblea d’elDirectori, d’ocupar els espais 

reservats pel teixit associatiu a la Comissió d’Avaluació dels Ajuts per a la participació de 

l’alumnat de la UAB, al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió d’Alumnat i 

d’Ocupabilitat, així com d’elaborar l’ordre del dia de les assemblees conjuntament amb la 

Unitat de Dinamització Comunitària, i coordinar les relaciones i el retorn de les accions de la 

Coordinadora a l’Assemblea. 

Es va acordar que aquesta Coordinadora estaria formada per 5 membres, que s’escollirien 

mitjançant unes eleccions en les que hi podrien participar tots els col·lectius inscrits a 

elDirectori. Les eleccions es van convocar el passat 10 de setembre. Entre el 10 i el 17 de 

setembre s’hi podien presentar candidatures, però només es van rebre 2, les dues avalades pel 

mateix col·lectiu (Associació d’Estudiants Progressistes).  

Es va convocar la junta electoral per debatre sobre el procediment a seguir, però no s’hi va 

presentar. A l’última assemblea es va acordar que les dues candidatures ocupessin els espais 

reservats pel teixit associatiu a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat i al CEUAB temporalment, i  

tornar a convocar eleccions. La majoria dels col·lectius assistents, en l’assemblea del 4 

d’octubre, van mostrar la seva voluntat que es tornés a convocar  unes eleccions a principis del 

2019. A partir de les opinions dels col·lectius assistents, es proposa el següent calendari 

electoral2 : 

21 de gener Convocatòria d’eleccions. 

21 de gener al 24 de gener Exposició pública del cens. 

23 de gener Tria de la Junta i la Mesa electoral. 

21 de gener al 28 de gener Presentació de candidatures. 

24 de gener Publicació del cens electoral definitiu. 

30 de gener Proclamació provisional de les candidatures. 

31 de gener a l’1 de febrer Termini de reclamacions contra la proclamació de candidatures. 

4 de febrer Proclamació definitiva de les candidatures. 

4 de febrer a l’11de febrer Campanya electoral. 

12 de febrer Eleccions a la Coordinadora d'elDirectori. 

13 de febrer Proclamació provisional dels resultats de les eleccions. 

14 de febrer Termini de presentació de reclamacions als resultats. 

15 de febrer Proclamació dels resultats definitius. 

                                                           
2
 Pot canviar en funció de les necessitats organitzatives de la Unitat de Dinamització Comunitària 
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