
Unitat de Dinamització Comunitària 
 

Assemblea d’elDirectori 
 
Data: 28/03/2019 
 
Hora:  13:00 
 
Lloc: Sala Annexa de l’Hotel d’Entitats 
 
Assistents: Centaures de l’Autònoma, Club de Rol de la UAB, AIESEC, Associació el Musell, Colla 
Castellera Ganàpies de la UAB, Associació d’Estudiants Progressistes, S’ha Acabat!, Associació 
d’Estudiants Sènior, Ramen Club, Assemblea FilCat. Ana Valencia, Xavier Alejandre i Berta Vives 
(Unitat de Dinamització Comunitària) 
 
Ordre del dia 
 

1. Fira de Col·lectius i Serveis del 29 d’abril 
2. IV Pla d’Igualtat 
3. Sistema de cessió de recursos dels col·lectius inscrits a elDirectori 
4. Ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB, procés de justificació.  

 
Desenvolupament de la reunió 
 

1. Fira de Col·lectius i Serveis del 29 d’abril 
 
S’informa als col·lectius que, fruit de la deliberació que va haver-hi a les anteriors 
assemblees, la Fira de Col·lectius i Serveis es farà el proper 29 d’abril, emmarcada en la 
Jornada “Primavera a la UAB – Dia Internacional de la Dansa”, en la que hi haurà un 
dinar contra el malbaratament alimentari, actuacions de dansa, una ecofira i la Fira de 
Col·lectius i Serveis.  
 
S’estableix el termini màxim per a sol·licitar espai a la Fira el proper 12 d’abril. Per a 
sol·licitar paradeta, s’ha d’emplenar el següent formulari.  
 
Així mateix, s’informa als col·lectius assistents que si volen muntar paradeta el dia de 
Sant Jordi, ho poden fer mitjançant la sol·licitud de material habitual, però no hi haurà 
altres activitats complementàries.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eformularis.uab.cat/web/dinamitzacio_comunitaria/primavera-a-la-uab
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2. IV Pla d’Igualtat 
 

Com ja es va informar a l’Assemblea d’elDirectori, fruit de les eleccions a la 
Coordinadora d’elDirectori, hi ha una representant del teixit associatiu a la Comissió 
per a l’elaboració del IV Pla d’Igualtat. 
 
S’informa als col·lectius que el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB 
tindrà vigència entre el 2019 i el 2023. Ara mateix s’està treballant en el punt 3 del pla 
[Promoció de la perspectiva de gènere en la recerca i en la docència], però on es 
demana més participació del teixit associatiu és en els dos punts següents: participació 
i violències sexuals.  
 
Per a debatre aquests punts, la persona representant d’elDirectori a la Comissió 
d’elaboració del IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere, ho portarà a una Assemblea 
extraordinària on l’únic punt de l’ordre del dia serà l’elaboració de propostes i treball 
respecte el eixos que vinguin establerts per l’esborrany del pla d’acció.  
 

3. Sistema de cessió de recursos dels col·lectius inscrits a elDirectori 
 
Es proposa als col·lectius assistents una nova forma de cessió de recursos, amb 
l’objectiu de fomentar l’intercanvi de material entre els propis col·lectius i fer difusió 
dels recursos propis dels col·lectius entre la comunitat universitària.  
 
Alguns dels col·lectius inscrits a elDirectori sol·liciten ajut per a comprar material 
necessari pel desenvolupament de la seva activitat habitual. Des de la Unitat de 
Dinamització Comunitària considerem que aquest material que s’ha cofinançat amb 
diner públic, ha de poder oferir-se a la resta de la comunitat. A més, és probable que 
nous membres s’apropin als col·lectius justament pels recursos que aquests ofereixen. 
 
Som conscients però que el material és vostre, i per tant, heu de ser vosaltres 
(cadascun dels col·lectius) els que establiu el mecanisme per a cedir el vostre material.  
 
De moment, el que us demanem des de la Unitat de Dinamització Comunitària, és que 
ens ajudeu a fer un inventari dels vostres recursos per a fer difusió entre la comunitat 
de la UAB.  
 
Si us plau, empleneu aquest formulari i contactarem amb vosaltres.  
 

4. Ajuts per a la participació de l’alumnat de la UAB. Procés de justificació 
 

El passat 25 de març de 2019 es va fer pública la resolució dels ajuts per a la 
participació de l’alumnat de la UAB. A partir d’aquest moment, i fins el 20 de 
novembre de 2019, les associacions poden justificar els ajuts.  

 
Es recorda als col·lectius assistents que s’ha de justificar el 100% de l’import atorgat, i 
que, després de la publicació de la resolució rebran el 60%, mentre que el 40% restant 
el rebran després d’haver justificat la totalitat de l’ajut.  
 
Es demana als col·lectius que en el moment de fer la justificació revisin les instruccions 
publicades al web de la Unitat de Dinamització Comunitària.  
 
 

https://www.uab.cat/doc/justificacio19
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Així mateix, es recorda que per cadascuna de les activitats subvencionades, s’hauran 
d’entregar un dels següents formularis: 
 

 Formulari de justificació: en cas que l’activitat s’hagi realitzat en el moment de 
la justificació 

 Comunicat de no realització de l’activitat: en cas que l’activitat no s’hagi dut a 
terme. En aquest cas, entregant aquest formulari, rebutgeu a l’ajut que s’hagi 
atorgat a una determinada activitat. 

 Comunicat de realització d’activitat fora del període de justificació: Si la vostra 
activitat es desenvolupa més enllà del 20 de novembre (termini per a la 
justificació), haureu de presentar aquest formulari i justificar l’activitat en el 
moment en què es desenvolupi.  

 
 

https://www.uab.cat/doc/justificacioform19
https://www.uab.cat/doc/comnorealitzacio
https://www.uab.cat/doc/foradeperiode

