
Assemblea d’elDirectori 
 

 
Data: 20/02/2019 

Hora: 13:00 

Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 

 

Assistents: Ramen Club UAB, CRUAB, El Musell, AIESEC, Centaures de l’Autònoma, Gamers 

UAB, Humans contra Zombies, Assemblea FilCat, Ganàpies (elDirectori). Merlina del Giudice i 

Xavier Alejandre (Unitat de Dinamització Comunitària). 

 

Ordre del dia 

1.  Informació sobre la convocatòria d’ajuts per a la participació de l’alumnat de la 
UAB 

2. Convocatòria d’ajuts per a col·lectius sense personalitat jurídica 
3.  Resultats de les eleccions a la Coordinadora d’elDirectori i distribució dels 

membres escollits als espais de representació del  teixit associatiu 
4.  Elaboració del IV Pla d’Acció per a la Igualtat (participació del teixit associatiu en la 

Comissió d’Igualtat) 
5. Proposta d’activitats relacionades amb el 8 de març 
6. Setmana de migracions i drets humans 
7. Torn obert, dubtes, queixes i suggeriments 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

1. Informació sobre la convocatòria d’ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB 

 

Es recorda als col·lectius que el termini per a sol·licitar ajuts per a la participació de l’alumnat a 

la UAB va finalitzar el 15 de febrer. En la present convocatòria s’han presentat 64 sol·licituds, 

53 de les quals han estat a proposta d’associacions inscrites a elDirectori. Respecte l’edició 

anterior s’ha produït un increment de 17 sol·licituds, el que suposa un augment del 36%.  

 

D’aquesta manera, s’informa als col·lectius que davant l’augment de les sol·licituds i el 

manteniment de l’import a repartir en la present convocatòria (12.500 €), probablement, 

observin una reducció de l’atorgació que rebin els seus respectius col·lectius.  

 

Es recorda als col·lectius assistents que, un cop s’iniciï el termini de justificació, hauran de 

justificar el 100% de l’import atorgat. En cas de no fer-ho, només rebran la quantitat 

justificada, però la resta de l’import no justificat no reverteix en la resta de col·lectius 

sol·licitants, si s’amplia la borsa d’ajuts de cara el curs vinent.  

 

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària, es sol·licitarà l’ingrés del 60% de l’import 

atorgat, un cop es publiqui la resolució. La resta s’ingressarà un cop hagi finalitzat el procés de 

justificació.  

 



Finalment, s’informa a totes les associacions que han sol·licitat ajut, que hauran de presentar 

el full d’alta de proveïdors (tant si és el primer cop que sol·liciten l’ajut, com si ja han entregat 

aquest formulari en una altra ocasió). Un cop s’empleni el formulari, hi ha dues opcions: 

 

 Entregar-lo amb el segell de l’entitat bancària i la signatura d’el/la director/a.  

 Entregar, juntament amb el full d’alta de proveïdor (adjunt al correu electrònic enviant 

juntament amb l’acta), un certificat de titularitat del número de compte. En aquest cas 

no caldrà ni signatura ni segell. 

 

2.  Convocatòria d’ajuts per a col·lectius sense personalitat jurídica 

 

El dia 14 de gener, es va publicar al web de Dinamització Comunitària les bases que regulen els 

ajuts econòmics a col·lectius sense personalitat jurídica. Així, queden establertes les bases i el 

procediment de sol·licitud que han seguir els col·lectius sol·licitants.  

 

S’informa als col·lectius assistents que l’ajut haurà d’anar destinat a una activitat, projecte o 

material que s’ajusti a la missió o objectiu del col·lectiu, i que s’haurà de desenvolupar durant 

l’any 2019. Un cop rebem la sol·licitud, la qual s’ha de fer mitjançant el següent formulari, 

convocarem una reunió presencial prèvia al desenvolupament de l’activitat amb l’objectiu de 

valorar-la i establir la quantitat de l’ajut.  

 

Així mateix, informem als col·lectius que la Unitat de Dinamització Comunitària pagarà l’ajut 

mitjançant dues vies: 

 

 Assumint directament el cost del material o servei (només en el cas de proveïdors de 

la UAB) 

 Ingressant l’import a la persona que hagi efectuat la despesa. S’haurà d’entregar 

fotocòpia del DNI i el full de proveïdor (adjunt al correu electrònic enviant juntament 

amb l’acta). Recordeu que és important guardar els tiquets o factures.  

 

3. Resultats de les eleccions a la Coordinadora de el Directori i distribució dels membres 

escollits els espais de representació del  teixit associatiu 

 

En les eleccions a la Coordinadora d’elDirectori, celebrades el passat 12 de febrer, hi van 

participar 25 col·lectius, el que suposa un 35% de participació, similar a la participació que va 

haver-hi a les últimes eleccions al representant d’elDirectori al CEUAB l’any 2016.  

 

Els resultats van ser els següents: 

 

 Joan Pérez Padilla (candidatura avalada pel Club de Rol de la UAB): 9 vots. 

 Alma Pereira Bonet (candidatura avalada per l’Associació Universitària Sin 

Vergüenza): 7 vots. 

 Carles Moreu Romero (candidatura avalada per la Colla Castellera Ganàpies de la 

UAB): 6 vots. 

https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/ajuts-economics/col-lectius-1345780082525.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/ajuts-economics/col-lectius-1345780082525.html
https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/convocatoria-oberta


 Estel Muñoz Romero (candidatura avalada per la Colla Castellera Ganàpies de la 

UAB): 4 vots. 

 Maria Pentinat Macías (candidatura avalada per AIESEC): 4 vots. 

 Marta Román Martos (candidatura avalada per l’Associació d’Estudiants 

Progressistes): 3 vots. 

 Mireya Zueco Izquierdo (candidatura avalada per l’Associació d’Estudiants 

Progressistes): 3 vots. 

 Javier Esmoris Cerezuela (candidatura avalada per l’Associació Universitària Sin 

Vergüenza): 2 vots. 

 En blanc: 3 vots. 

 

Un cop publicats els resultats, es va convocar la Coordinadora el dia 14/02 i es van repartir les 

tasques i responsabilitats de cadascun dels membres que la conformen: 

 

 Joan Pérez Padilla: Representant d’elDirectori a la Consell d’Estudiants de la UAB. 

 Alma Pereira Bonet: Representant d’elDirectori a la Comissió d’Alumnat i 

d’Ocupabilitat. 

 Carles Moreu Romero: Representant d’elDirectori a la Comissió de valoració dels 

ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB.  

 Estel Muñoz Romero: Representant d’elDirectori a la Comissió del 4t Pla d’Igualtat.  

 Maria Pentinat Macias: Representant d’elDirectori a la Comissió de valoració dels 

ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB.   

 

S’informa als col·lectius que s’ha obert un correu per a comunicar-se amb els membres de la 

Coordinadora. Si necessiten fer qualsevol sol·licitud a les integrants de la Coordinadora, ho 

hauran de fer mitjançant el correu coordinadoraeldirectori-l@llistes.uab.cat 

 

 

4. Proposta d’activitats relacionades amb el 8 de març 

 

Al igual que vam fer l’any anterior es farà un recull de les activitats que organitzin els 

col·lectius amb relació al dia de la dona y es realitzarà un programa per donar visibilitat a les 

activitats. Demanem que els col·lectius que vulguin realitzar alguna activitat d’aquesta 

temàtica ens ho notifiquin el més aviat possible. L'únic dia que no donarem difusió a les 

activitats des de Dinamització Comunitària serà el propi 8 de març ja que esta convocada un 

vaga.  

 

5. Setmana de les Migracions i els Drets Humans 

 

La Júlia Pírez, tècnica de l’Àrea de Cooperació de la Fundació Autònoma Solidària assisteix a 

l’Assemblea d’elDirectori per explicar que la organització de la Setmana de les Migracions i els 

Drets Humans ja està en marxa.  

 

Les dates seran entre el 6 i el 9 de maig. La voluntat de l’organització és integrar el teixit 

associatiu de la UAB en el programa d’activitats, així que des de la FAS informen que els 

mailto:coordinadoraeldirectori-l@llistes.uab.cat


col·lectius interessats en realitzar activitats emmarcades en aquesta setmana, poden rebre 

suport logístic, de difusió i visibilitat per part de l’organització.  

 

Les activitats que formaran el programa encara s’estan establint, però està previst que 

segueixin la següent estructura: 

 1r dia: Tràfic de persones.  

 2n dia: Jornada dedicada a la lluita palestina 

 3r dia: Jornada sobre la situació a la frontera sud espanyola 

 4t dia: Activitats a la Plaça Cívica: taller de serigrafia, xerrada a càrrec del sindicat de 

venedors ambulants i un dinar popular.  

 

Es demana que el calendari estigui tancat abans de les vacances de Setmana Santa. Per tant, la 

data límit per informar d’activitats que es puguin incloure al programa finalitza l’11 d’abril. Les 

propostes d’activitats s’han d’enviar a suport.participacio@uab.cat . Si teniu algun dubte sobre 

l’organització de la Setmana de les Migracions i els Drets Humans, podeu contactar amb la 

Fundació Autònoma Solidària (fas@uab.cat). 

 

 


