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1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 02/11/2021 18:11

Resolució per la qual es s’aprova la segona convocatòria d’ajuts a les
associacions d’estudiants de la UPF de l’any 2021

Atès que l’article 16 de la Normativa reguladora de les associacions d’estudiants
de la UPF (Acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010, modificat per
Acords del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013 i 18 d'octubre del 2017)
disposa que la Universitat aprovarà, dos cops l'any, els mesos de març i
novembre, la convocatòria d'ajuts a les associacions d’estudiants de la UPF,

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la segona convocatòria d’ajuts econòmics per a activitats de
les associacions d’estudiants inscrites en el Registre d’Associacions de la
Universitat Pompeu Fabra de l’any 2021 per a les activitats que es duguin a
terme entre els mesos de gener i abril del 2022..
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Segon.- Aprovar les bases específiques de la convocatòria, que es regiran pel
capítol VI de la Normativa reguladora de les associacions d’estudiants de
la UPF i que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
un

recurs

contenciós

administratiu

davant

els

jutjats

contenciosos

administratius en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquesta 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.

Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar un recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim d’un mes a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 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 fins que no s’hagi
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1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 02/11/2021 18:11

resolt expressament el recurs de reposició interposat o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci administratiu.

Barcelona, 2 de novembre del 2021
P.d. (Resolució del rector, de 31 de maig del 2021, de delegació de
competències en els vicerectors i en el secretari general).

Pablo Pareja Alcaraz
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Vicerector de professorat i de relacions amb la comunitat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

Resolució

Universitat Pompeu Fabra

EXP: X2021014920

Codi Segur de Verificació: 0cce0ce5-d2bf-4e90-8d98-4d0b9c871465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_3376453
Data d'impressió: 02/11/2021 18:20:53
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

Ì0cce0ce5-d2bf-4e90-8d98-4d0b9cÇw.akÎ

DOCUMENT

1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 02/11/2021 18:11

Annex 1
Bases específiques

Primera.- La dotació econòmica per a aquesta convocatòria és de 8.000 € (vuit
mil euros).
Segona.- Per presentar les sol·licituds, les associacions disposaran del termini
de trenta (30) dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la
convocatòria.
Tercera.- Els sol·licitants podran esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir en el termini de cinc (5) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de
la

publicació

de

la

resolució

que

contingui

els

candidats

admesos

provisionalment
Quarta.- Els criteris de valoració de les sol·licituds són els següents:
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○

Treball col·laboratiu:

●

Amb una altra associació: fins a 4 punts

●

Amb més d’una altra associació: fins a 6 punts

●

Amb el CEUPF: fins a 7 punts

●

Amb una altra associació i amb el CEUPF: 10 punts

○

Criteris d’igualtat de gènere i no discriminació: fins a 5 punts

○

Proporció d’homes i dones en els càrrecs de responsabilitat en
l’associació (UPF):

○

●

Menys de 35% de dones: 0 punts

●

35% a 50% de dones: 1 punt

●

Més de 50% de dones: 2 punts

Associació que disposa de protocol de prevenció i actuació en cas
d’assetjament / violències masclistes o LGBTIFÒBIA o compta
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amb una comissió específica: 1 punt
○

Activitat de l’àmbit de la igualtat de gènere (igualtat efectiva de
dones i homes, diversitat sexual, identitat i expressió de gènere):
2 punts


○

○

○
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1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 02/11/2021 18:11

Contribució al foment de la responsabilitat social (RS):
●

1 o 2 objectius de RS: fins a 3 punts

●

Més de 2 objectius de RS: fins a 5 punts

Durada de l’activitat:
●

1 – 2 dies: fins a 3 punts

●

3 – 10 dies: fins a 6 punts

●

Més de 10 dies: fins a 10 punts

Visualització i dinamització del campus:
●

○

○

1 campus: fins a 4 punts
■

Ciutadella: fins a 3 punts

■

Poblenou/Mar: fins a 4 punts

●

2 campus: fins a 5 punts

●

3 campus: fins a 10 punts

Nombre d’audiència o beneficiaris de l’activitat:
●

De 0 a 30 persones: fins a 2 punts

●

De 31 a 59 persones: fins a 4 punts

●

De 60 a 99 persones: fins a 8 punts

●

Més de 100 persones: fins a 10 punts

Contribució als objectius i el Pla estratègic de la UPF:
●

1 o 2 objectius: fins a 5 punts
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●
○

Grau

1.- PABLO PAREJA ALCARAZ (TCAT) (Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat), 02/11/2021 18:11

Més de 2 objectius: fins a 10 punts
de

compliment

de

les

activitats

convocatòria anterior: fins a 10 punts.

proposades

en

la

1

Cinquena.- La data límit de presentació de la documentació per la
justificació de la subvenció serà el dia 15 d’abril de l’any 2022.
Sisena.- S’haurà de comunicar al Servei d’Atenció a la Comunitat
Universitària l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, ja tinguin caràcter públic o privat, nacional o
internacional, així com qualsevol alteració que afecti els requisits i les
condicions tingudes en compte per a la concessió de l’ajut. Aquesta
comunicació es farà tant aviat es conegui i, en tot cas, abans de la
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justificació de l’activitat.

Per a aquesta valoració, caldrà afegir a la sol·licitud la memòria de les
activitats realitzades en el període immediatament anterior pel que es
demana la subvenció. Aquesta memòria ha d’incloure el pressupost total
de les activitats realitzades.
1

