RESOLUCIÓ DE 7 D’OCTUBRE DE 2021 DEL VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I PARTICIPACIÓ, PEL QUAL ES FA
PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL PER A LES
ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
A REALITZAR DURANT EL CURS 2021-2022

L’objecte de la convocatòria es donar suport als projectes de participació estudiantil de les associacions
d’estudiants de la Universitat de Barcelona d’acord amb el que estableixen els articles 131, 132 i 133 de l’Estatut
de la UB.
D’acord amb les consideracions anteriors i fent ús de les competències que en confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer: Convocar la subvenció per a projectes de participació estudiantil d’associacions d’estudiants de la UB a
realitzar durant el curs 2021-2022 i que es regiran per les bases que consten a l’annex de la convocatòria.
Segon: Destinar a aquesta convocatòria l’import de 20.000 € que aniran a càrrec de la partida del vicerectorat
CeGe: 10020002206000 i posició pressupostària D/484000200/P2022G/G00 programa: AG0DS004 Participació
estudiantil.
Tercer: Publicar aquesta resolució i les bases de la convocatòria que l’acompanyen a la Seu Electrònica de la UB,
publicació que serà vàlida a efectes de còmput de terminis i, addicionalment, al web d’associacions i fer-ne
difusió mitjançant correu electrònic als membres del consell de l’alumnat i a les associacions d’estudiants
inscrites al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB.
Signat digitalment per:

Marta Ferrer Garcia
Vicerectora d'estudiants i
participació
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+02'00'

Marta Ferrer Garcia
Vicerectora d’Estudiants i Participació

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata
executivitat, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de
la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També es podrà interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la
notificació de la resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició.

ANNEX: BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL
L’objecte d’aquestes bases és donar suport a les necessitats d'aquelles associacions d’estudiants de la
Universitat de Barcelona que se’n deriven dels projectes proposats i portats a terme per aquestes,
que tinguin com a principal objectiu afavorir i potenciar la participació de les i els estudiants en la vida
universitària; d’acord amb el que s’estableix a l'article 133 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Aquesta subvenció ha de permetre als destinataris la realització d’un projecte específic o un conjunt
d’activitats i els compromet a la seva realització amb l’obligació de complir les condicions i requisits
que s’estableixen en les presents bases.
El vicerector o vicerectora responsable dels afers dels estudiants mitjançant una resolució de
periodicitat anual establirà la quantitat disponible i la partida pressupostària, i fixarà els terminis de
presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

BASES
1. Aquesta subvenció va adreçada a les associacions d’estudiants de la UB que hagin estat reconeguts
com a tals d’acord amb l’article 1 del Reglament d’associacions i de grups d’estudiants de la
Universitat de Barcelona, i té per objecte subvencionar projectes a realitzar entre l’1 de novembre de
2021 i el 31 d’octubre de 2022.
2. Els conceptes objecte d’aquesta subvenció són:
- Despeses derivades de la realització d’activitats que tinguin com a principal objectiu fomentar la
participació en la vida universitària, que es realitzin dins de l'àmbit universitari o activitats que
serveixin per a donar a conèixer iniciatives culturals aparegudes en l’àmbit universitari a la resta de la
societat.
- Despeses generades pel manteniment dels comptes bancaris de les associacions
- Material informàtic, programaris, dominis web, plataformes digitals, sempre que es presenti una
justificació detallada i raonada de la seva necessitat en relació a les activitats principals de
l’associació.
- Mobiliari, sempre i quan estigui destinat als locals o espais cedits per la Universitat de Barcelona.
- Despeses de desplaçament vinculades a les activitats per a les quals es demana subvenció. La
titularitat del bitllet de transport ha de ser totalment identificable (hauran de constar nom, cognoms
i, si escau, DNI, a excepció dels bitllets on no consti la titularitat, on s’haurà d’identificar la despesa
mitjançant un certificat signat pel responsable de l’activitat). La persona titular haurà de ser membre
de l’associació sol·licitant i estudiant de la Universitat de Barcelona, a excepció d’aquells casos en què
el titular sigui un docent o professional encarregat de desenvolupar els objectius de l’activitat.
Tots els possibles conceptes no inclosos aquí no seran acceptats per a la concessió d’aquests ajuts.

3. Queden excloses de la subvenció les activitats que, organitzades per associacions d’estudiants de la
UB:
3.1. Promoguin o realitzin activitats de tipus docent o de complementació o ampliació
d’estudis.
3.2. Promoguin o realitzin activitats en què els estudiants universitaris no en siguin
majoritàriament els protagonistes ni els destinataris.
3.3. Tinguin finalitats econòmiques o lucratives.
3.4. Ja estiguin acollides a altres subvencions convocades per aquest Vicerectorat i resoltes
per la Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat.
4. Les sol·licituds de subvenció s’hauran de presentar i formalitzar mitjançant el formulari de
sol·licitud dirigit al vicerectorat d’Estudiants i Participació, via instància genèrica a la seu electrònica
de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar al web https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html.,
amb la documentació següent:
4.1. Formulari de sol·licitud.
4.2. Memòria del projecte que es proposa realitzar durant el curs, que inclogui els seus
objectius, destinataris i detall de les activitats.
4.3. Pressupost dels conceptes per als quals es demana la subvenció, amb justificació
detallada i raonada de la necessitat en relació a les activitats proposades a la memòria.
4.4. Relació de subvencions rebudes i altres vies de finançament. S’han d’especificar totes les
ajudes i/o altres tipus d’ingressos de què es disposi per als conceptes per als quals se sol·licita
la subvenció.
4.5. Acta del representant legal de l’associació on consti el nombre actual de socis de
l’associació sol·licitant i, d’aquests, quin és el nombre d’estudiants de la Universitat de
Barcelona.
4.6. Representants electes en comissions delegades de Consell de Govern, junta de centre i
consell d’estudis, en el cas d’associacions de tipus participatiu.
5. El termini de presentació de sol·licituds és del 8 d’octubre de 2021 al 15 de novembre de 2021.
No s’acceptarà cap sol·licitud de subvenció amb posterioritat a aquesta data.
6. Si l’associació d’estudiants de la UB sol·licitant no acompanya tota la documentació requerida en
els punts anteriors, un cop finalitzat el termini de presentació se li requerirà perquè l’aporti en un
termini màxim de deu dies naturals, i s’adverteix que, en cas que no ho faci, s’arxivarà l’expedient
sense cap més tràmit.
7. Un cop es finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i en un període màxim de vint dies
naturals la Vicerectora d’Estudiants i Participació convocarà a la Comissió d’Afers Econòmics del
Consell d’Alumnat per a fer la valoració conjunta de les sol·licituds presentades, el qual emetrà una
proposta d’atorgament d’ajuts, recollint en cada cas els criteris seguits per a la concessió de la
quantitat proposada.
8.1. En les associacions que promouen activitats de tipus sociocultural es considerarà i valorarà amb
caràcter preferent:

8.1.1. Trajectòria de l´associació.
8.1.2. L’àmbit en el qual desenvolupa la seva activitat (facultat/universitat).
8.1.3. Interès de l’activitat per a la comunitat universitària.
8.1.4. Les seves necessitats d’infraestructura per mantenir la seva activitat.
8.2. En les associacions d’estudiants electes a òrgans de govern de la UB es considerarà i valorarà
amb caràcter preferent:
8.2.1. Programació d’activitats presentades.
8.2.2. Adequació i interès de l’activitat presentada.
8.2.3. Àmbit d’actuació.
8.2.4. Trajectòria de l’associació.
8.2.5. Número de representants al Claustre, juntes de centre o consells d’estudis.
9. En cas necessari la vicerectora podrà convocar els interessats a fi de sol·licitar qualsevol aclariment
sobre la documentació presentada.
10. Les associacions d’estudiants de la UB sol·licitants queden obligades a:
10.1. Optar com a associació d’estudiants a un dels dos tipus esmentats anteriorment,
entenent que, en fer-ho, en cap cas podran aconseguir subvenció per activitats que
desenvolupin en el camp d’actuació de les associacions de l’altre tipus.
10.2. Comunicar les alteracions que modifiquin la sol·licitud.
10.3. Admetre la verificació de les dades per part del Vicerectorat.
11. La vicerectora d’Estudiants i Participació emetrà una resolució fent constar la quantitat
demanada, la quantitat atorgada i una valoració global sobre el projecte d’activitats presentades.
12. La resolució es publicarà a la seu electrònica de la UB als efectes oportuns i de còmput de
terminis, i la concessió de la subvenció es comunicarà també als interessats per correu electrònic i
altres vies, si es creu convenient.
13. Un cop concedides les subvencions i per poder rebre-les, les associacions d’estudiants hauran de
presentar al Vicerectorat responsable dels assumptes estudiantils una justificació per al pagament de
projectes subvencionats, que ha d’incloure el detall de l’activitat realitzada i de les despeses
relacionades, d’acord amb la sol·licitud que es va presentar, així com les factures originals
corresponents a aquestes despeses que han de reflectir clarament la titularitat de l’associació.
Aquesta documentació la presentaran al Vicerectorat encarregat dels afers estudiantils a partir de la
publicació de la resolució i fins el 31 d’octubre de 2022, un cop realitzada l’activitat objecte de
subvenció. Si el projecte inclou diverses activitats subvencionades, les associacions poden sol·licitar el
pagament de les despeses de cadascuna de les activitats en moments diferents del curs, sempre un
cop realitzada l’activitat objecte de subvenció.
14. Les subvencions regulades per aquestes bases no generen cap dret per a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors, i no es podran al·legar com a precedent. La vicerectora d’Estudiants i
Participació podrà anul·lar total o parcialment la subvenció atorgada quan la despesa no s’hagi
produït en la forma prevista en la concessió.

15. Les resolucions del Vicerectorat encarregat dels afers estudiantils esgoten la vida administrativa, i
contra les mateixes, independentment de la seva immediata efectivitat, d’acord amb l’article 8 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El
recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de
la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. No obstant, els interessats podran interposar
contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà
de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
16. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de
correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
La finalitat del tractament és la gestió dels ajuts i accions que se’ns derivin.
La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, en base a allò establert per
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’Universitats de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la
qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. Les
dades de les persones beneficiàries es publicaran en els llocs web indicats en les bases. No es
contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit,
únicament s’enviaran les dades necessàries.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o
la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per
correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic
(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid
que us identifiqui.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de
Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 0800728
Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret
d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los
el contingut d’aquesta base.
17. Qualsevol discrepància relativa a la interpretació d'aquestes bases serà resolta per la vicerectora
d’Estudiants i Participació.

