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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB D’ATORGAMENT DELS 
IMPORTS DELS SUPORTS A LES CANDIDATURES SELECCIONADES A LA CONVOCATÒRIA 
“UBDIVERSA” DE SUPORTS INCLUSIUS PER A DETERMINADES SITUACIONS DE DIVERSISTAT 
FUNCIONAL 

En data 23 de desembre de 2022 es van publicar les bases de la convocatòria “UBDIVERSA” de 
suports inclusius per a determinades situacions de diversitat funcional,  adreçada als membres 
del PAS o del PDI de la UB. 

D’acord amb el que estableix la base cinquena de la convocatòria, la Comissió d’Avaluació 
formada per la vicerectora d’Igualtat i Gènere de la UB i dos tècnics de la Fundació Solidaritat 
UB es van reunir per realitzar la proposta d’atorgament dels suports. 

Atès el llistat elaborat per la Comissió d’Avaluació amb indicació de les 29 sol·licituds 
correctament presentades dins del termini establert per a la presentació 

Atès que els imports dels suport s’atorgaran segons aquests criteris: 

1- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o acolliment amb un grau 
reconegut de discapacitat entre el 33% i el 50%, fins a un màxim de 1.000 euros. 

2- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o acolliment amb un grau 
reconegut de discapacitat entre el 51% i el 74%, fins a un màxim de 1.500 euros. 

3- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o acolliment amb un grau 
reconegut de discapacitat igual o superior al 75%, fins a un màxim de 2.000 euros. 

RESOLC: 

        Primer. Atorgar l’import màxim de 1.000,00 € en concepte de suport a cadascun dels                                                                                                                                                                                                    
sol·licitants de les 14 candidatures presentades en aquest tram. 

        Segon.   Atorgar l’import màxim de 1.500,00 € en concepte de suport a cadascun dels 
sol·licitants de les 7 candidatures presentades en aquest tram. 

        Tercer.   Atorgar l’import màxim de 2.000,00 € en concepte de suport a cadascun dels 
sol·licitants de les 7 candidatures presentades en aquest tram. 

        Quart. Publicar al WEB de la Fundació Soldiaritat UB la present resolució. 

        Cinquè. Comunicar l’atorgament a les persones seleccionades. 

 

Barcelona, a 10 de febrer de 2023 

 

 

Xavier López Arnabat 

Director de la Fundació Solidaritat UB 
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