
C. Melcior de Palau, 140 
Centre UB Sants 
08014 Barcelona 

Telèfon 93 403 55 38 
Fax 93 403 55 39 

e-mail: solidaritatub@ub.edu 
www.solidaritat.ub.edu 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AMB FILLS O FILLES O PERSONES MENORS 
D’EDAT A CÀRREC AMB DETERMINAT GRAU DE DIVERSITAT FUNCIONAL 
FISICA, PSÍQUICA O SENSORIAL  

Preàmbul 

La Universitat de Barcelona està compromesa amb l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible que desenvolupa l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La 
Fundació Solidaritat UB treballa, específicament, en la concreció d’aquest compromís, 
mitjançant els diferents projectes que porta a terme. Entre d’altres, en l’ODS 10, Reducció 
de les desigualtats, que consigna, com a la seva fita 10.2, “d’aquí a 2030, potenciar i 
promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de 
la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra 
condició”.  

I és que, malgrat la societat, en diferents àmbits (normatiu, assistencial, educatiu, 
ciutadà...), recull cada cop més la incorporació de la diversitat funcional com una 
característica de les persones que ha de ser tinguda en compte per no crear situacions 
d’exclusió, és cert que encara hi ha molt àmbits, situacions i circumstàncies que poden 
conduir a aquestes persones a trobar-s’hi. També és cert que, mentre la diversitat funcional 
no sigui incorporada plenament, en tots els àmbits com una característica que no impliqui 
discriminació, la correcció d’aquestes situacions obliga les persones, i les famílies de les 
quals depenen, a incórrer en despeses addicionals per a la recepció de serveis de salut, 
socio-sanitaris, educatius i d’altre tipus, que contribueixin a pal·liar-les. 

L’article 5.1.c dels Estatuts de la Fundació Solidaritat UB estableix, entre les seves 
finalitats, “promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels 
sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i 
pobresa, mitjançant totes aquelles actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o 
en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments 
socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució 
universitària”. I, en l’article 8, afegeix que “en aquelles activitats que es refereixin a 
qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta donarà 
prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, àdhuc, incorporant-los com a 
beneficiaris, si s’escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de 
Barcelona”. D’altra banda, la Fundació Solidaritat UB i la Universitat de Barcelona van 
signar l’1 de setembre de 2012 un conveni de col·laboració per facilitar-se mútuament 
l’acompliment dels objectius tant de la Fundació com de la pròpia Universitat.  
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És en aquest sentit que, des de 2013, la Fundació Solidaritat UB ha fet públiques 
convocatòries d’ajuts per a personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona 
de les mateixes característiques que aquesta. La valoració de l’impacte social que 
d’aquestes se n’ha fet aconsella tornar-ne a convocar, en la mesura de les possibilitats de la 
Fundació, atès que, objectivament, l’aportació que suposa per a les famílies en aquestes 
circumstàncies contribueix a pal·liar, per bé que només en part, la càrrega econòmica 
addicional que suposa, per a elles, tenir una cura similar a la de qualsevol família per a que 
la diversitat funcional no detregui ni la inclusió social ni la qualitat de vida dels seus fills i 
filles o menors a càrrec. 

Així doncs, la Fundació Solidaritat UB convoca una borsa d’ajuts econòmics per a 
membres del col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis de la UB amb situacions 
familiars especials, amb els imports, les condicions, els terminis i les particularitats 
d’aquestes situacions familiars que s’estableixen en les següents bases. 

BASES GENERALS 

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el contingut, el procediment de gestió i la resolució 
d’ajuts de la borsa creada per la Fundació Solidaritat UB per a membres del col·lectiu del 
Personal d’Administració i Serveis de la UB. Aquesta borsa està dotada amb un import 
màxim de 50.000 euros, a càrrec del pressupost d’acció social de la Fundació Solidaritat 
UB de 2019. 

2. Contingut

Les situacions familiars especials a què es fa referència en aquesta convocatòria resten 
limitades a aquells membres del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat 
de Barcelona que tinguin fills o filles amb diversitat funcional física, psíquica o 
sensorial a càrrec. Aquesta borsa d’ajuts té caràcter únic i extraordinari i l’eventual percepció 
d’un ajut amb càrrec a aquesta borsa no pressuposa el dret ni la garantia de gaudir-ne en el 
cas de que, en el futur, se’n poguessin convocar d’altres. 

3. Beneficiaris

a) Pot participar en aquesta convocatòria el Personal d’Administració i Serveis de la 
Universitat de Barcelona (funcionaris i laborals) en actiu i que estigui prestant serveis 
actualment, així com el que es trobi en situació d’incapacitat temporal o en excedència per 
cura d’un familiar o per causa de violència de gènere, i que tingui a càrrec fills o filles o 
persones menors d’edat sota la seva tutela o acolliment, que estiguin inclosos en la unitat
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familiar bàsica, amb un grau reconegut de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o 
superior al 33% i que no percebin retribucions laborals anuals superiors al salari mínim 
interprofessional per una jornada completa. En el cas que el fill o menor tingui 18 anys o 
més haurà de conviure amb el sol·licitant, llevat dels casos en què aquest, com a 
conseqüència de la seva diversitat funcional, hagi d’estar ingressat en un centre o en una 
residència per a persones amb diversitat funcional adequats a les seves necessitats. 

b) En el cas que més d’un membre de la unitat familiar treballi al servei de la Universitat de 
Barcelona, només un podrà demanar l’ajut per a un mateix fill o menor a càrrec. Tanmateix, 
en el cas que el pare i la mare del fill o menor no formin part de la mateixa unitat familiar i 
ambdós sol·licitin l’ajut, aquest, si se n’escau l’atorgament, serà distribuït entre ambdós en 
parts iguals.

c) Constitueix la unitat familiar, als efectes d’aquestes bases, el Personal d’Administració 
i Serveis, el seu cònjuge o la parella de fet, i els fills o filles o altres familiars que conviuen 
a la mateixa llar i que en depenen, legalment i econòmica. A aquest efecte, si s’escau, 
es requerirà l’aportació del certificat de convivència.

4. Documentació i termini de presentació de sol·licituds 

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades hauran de fer arribar 
la sol·licitud corresponent, acompanyada de la documentació indicada, a: 

Fundació Solidaritat UB 
c/ Melcior de Palau, 140 
08014 Barcelona 

Podran fer-ho bé personalment, bé per correu intern o correu postal, fins al dia 8 de 
novembre de 2019. 

La documentació que s’ha de presentar és la següent: 
a) Sol·licitud adreçada al director/a de la Fundació sol·licitant la participació en la 

convocatòria de la borsa d’ajuts, segons model disponible
b) Fotocòpia del número de compte on es realitzaria l’ingrés de l’ajut, on consti el 

sol·licitant de l’ajut com a titular del compte
c) Fotocòpia compulsada del certificat de discapacitat del CAD, expedit per l’ICASS.
d) Fotocòpia del llibre de família en què figuri inscrit el fill o menor objecte de l’ajut 

o, si s’escau, fotocòpia del document que n’acrediti l’acolliment o l’adopció.
e) Certificat de convivència, en cas que l’ajut sigui per fills o filles més grans de 18 

anys. 
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f) En cas que el fill o menor objecte de l’ajut resideixi en un centre o residència per a 
persones amb diversitat funcional, s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat del/la 
directora/a que n’acrediti la seva residència durant l’any en curs..

g) En cas que la persona sol·licitant ja hagués aportat tots o una part dels documents 
esmentats en els apartats c) a f) en les convocatòries anteriors, no caldrà aportar-los, 
a no ser que hagin patit alguna modificació. 

En el cas de que, un cop estudiada la sol·licitud, se’n detectin irregularitats o mancances de 
qualsevol tipus, la Fundació Solidaritat es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per 
tal de requerir-li les esmenes que s’escaiguin, l’aportació de la documentació que pugui 
mancar o qualsevol altra informació o aclariment que es consideri rellevant per a 
l’avaluació de la sol·licitud. En aquest cas, si la persona sol·licitant no aporta la informació 
o documentació que es requereixi, es considerarà desestimada la sol·licitud.

5. Resolució de la convocatòria

La direcció de la Fundació Solidaritat  UB, a la vista de la documentació aportada pels 
sol.licitants i la valoració tècnica que se’n faci, emetrà la resolució d’atorgament en el 
termini màxim d’un mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. La Fundació Solidaritat UB comunicarà a la persona interessada la resolució de 
la seva sol·licitud. Contra aquesta resolució la persona interessada podrà formular les 
al·legacions i aportar la documentació que consideri oportuna en el termini màxim de 10 
dies a partir de la data de comunicació de la resolució. La Fundació Solidaritat UB 
estudiarà les al·legacions i documentació suplementària aportades i comunicarà a la 
persona interessada la resolució corresponent de la direcció, que tindrà caràcter definitiu. 

6. Import dels ajuts

L’import dels ajuts serà determinat per la comissió de valoració de la Fundació Solidaritat 
UB en funció de l’especificitat de cada cas i la disponibilitat de fons. La comissió de 
valoració estarà formada per membres del Patronat i de l’equip tècnic de la Fundació. En 
tot cas, cada ajut individual no superarà els 3.000 euros ni l’import global de tots els ajuts 
atorgats els 50.000 euros. 

7. Pagament

L’abonament de les quantitats corresponents en concepte d’ajut s’efectuarà dins dels 10 
dies següents a la comunicació de la resolució corresponent, si té caràcter afirmatiu, i previ 
lliurament a la Fundació Solidaritat UB de l’acceptació expressa de l’ajut per part de la 
persona beneficiària.  
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8. Obligacions tributàries

Si en el moment de realitzar-se l’abonament de l’ajut, la normativa tributària vigent 
obligués a practicar-ne retencions a compte, aquestes retencions es deduirien de l’import de 
l’ajut atorgat. 

9. Justificació dels ajuts

Els beneficiaris dels ajuts hauran d’aportar a la Fundació Solidaritat UB justificants de 
les despeses realitzades amb càrrec a l’ajut rebut, per l’import de la quantitat rebuda, 
abans de l’1 de novembre de 2020. La no aportació dels justificants de la despesa 
comportaria l’inici del procediment de demanda de devolució de les quantitats no 
justificades. 

Es consideren despeses elegibles totes les despeses realitzades entre la data de 
publicació d’aquesta convocatòria i el 30 d’octubre de 2020, corresponents a despeses 
en l’àmbit de la salut (atenció mèdica, psicològica, despesa farmacèutica, ortopèdia, 
logopèdia i d’altres similars), de l’atenció social o educativa especial (reforç escolar, 
teràpies relacionades amb trastorns de l’aprenentatge i d’altres similars) i en d’altres 
àmbits sempre que contribueixin a aconseguir les finalitats expressades en el preàmbul 
d’aquesta convocatòria. 

Barcelona, 23 d’octubre de 2019 
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