2n Convocatòria d’ajudes econòmiques a associacions d’alumnes
de la Universitat de les Illes Balears
Any acadèmic 2016-17
Objecte
El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat convoca ajudes per finançar projectes
destinats a activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les
activitats culturals.
Destinataris
Poden sol·licitar aquestes ajudes les associacions d’estudiants de la Universitat de les
Illes Balears legalment reconegudes i registrades com a tals en la data fixada com a
termini màxim per demanar les ajudes.
Prioritats
Es concediran les ajudes prioritàriament als projectes relacionats amb algun dels
aspectes següents:
Activitats de caràcter científic, cultural i informatiu, i també de formació i millora de les
condicions d’estudi.
Activitats per a l’organització de congressos científics, cursos i reunions d’estudiants i
l’assistència a aquests esdeveniments.
Activitats que afavoreixin la relació dels estudiants amb el món del treball.
Activitats dirigides al foment de l'ajut i la informació als estudiants en temes acadèmics.
Activitats per posar en contacte els universitaris amb altres realitats, per fomentar així
una visió més àmplia i solidària de la societat.
Trobades d’estudiants universitaris sobre temàtiques del seu interès.
Difusió dels drets i deures dels universitaris.
Participació en els òrgans de la Universitat.
Informació sobre recursos per a estudiants.
Promoció de la solidaritat i accions mediambientals.
Projectes d’acció social en col·lectius amb dificultat per a la integració.
Presentació de sol·licituds
Les associacions han de presentar una sol·licitud per a cada activitat o projecte
d’activitat subvencionable descrits en aquest document al Registre General de la
Universitat, adreçada al Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, segons el
model que s’adjunta.

Termini
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 22 de maig de 2017.
Documentació
A la sol·licitud cal adjuntar:
Una fotocòpia del document d’identificació fiscal de l’associació que demana l’ajut.
Document acreditatiu de la representació que té la persona que fa la sol·licitud i una
fotocòpia del seu DNI.
Un projecte que inclogui els objectius i les accions específiques que es realitzaran per
aconseguir-los, dates, responsable/s i membres de l’equip de treball i el pressupost
detallat d’ingressos i despeses que comporta l’activitat o les activitats, signat pel
president o pel representant de l’associació.
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o el compte corrent on l’associació vol que
es faci el pagament per transferència bancària (la titularitat ha de ser de l’associació que
fa la sol·licitud).
Adjudicació de les ajudes
Dins el crèdit destinat a la dita finalitat, per a l’adjudicació de les ajudes es tindrà en
compte les prioritats establertes.
Es valoraran els projectes que presentin un pressupost cobert en part per l’associació
mateixa amb altres vies de finançament externes a la Universitat de les Illes Balears.
La proposta d’adjudicació la farà una comissió constituïda a aquest efecte i formada per
la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i els responsables de l’àrea
administrativa del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.
L’adjudicació provisional es publicarà a la pàgina web de la UIB el dia 24 de maig de
2017.
S’obrirà un termini de reclamacions del 25 al 29 de maig de 2017.
L’adjudicació definitiva es publicarà a la pàgina web de la UIB el dia 31 de maig.
Pressupost
A aquesta convocatòria s’hi destina un màxim de 1.259,20 (euros).
Justificació
Per poder cobrar l’ajuda concedida, s’han de presentar al Vicerectorat d’Alumnes,
Titulats i Ocupabilitat ―el termini acaba el dia 21 de novembre de 2017― els documents
següents:
Certificat de la persona que firma la sol·licitud d’ajuda, on es faci constar que l’activitat
s’ha realitzat adequadament.

Certificat d’assistència als congressos, cursos i reunions d’estudiants, si escau.
Una memòria on quedi constància de l’activitat o les activitats dutes a terme per
l’associació, en la qual s’expressin els continguts, la data, els participants i l’interès,
com també una breu avaluació d’aquestes activitats.
Exemplars del material gràfic que s’hagi generat per a les activitats realitzades.
La comissió avaluadora pot requerir els documents complementaris que es considerin
necessaris per conèixer adequadament les circumstàncies peculiars de cada cas, a
l’efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a ajudes.
Obligacions dels beneficiaris
Destinar l’ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudiment de
l’ajuda.
Cooperar amb la Universitat de les Illes Balears en les actuacions de comprovació que
calgui per verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions de la
concessió de l’ajuda.
Control
L’ocultació de qualsevol informació requerida donarà lloc a la denegació o la revocació
de l’ajuda sol·licitada.
Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir
ajudes, l’Administració podrà determinar si s’ha produït l’ocultació a què es refereix
l’apartat anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que
estiguin en possessió de qualsevol òrgan de les administracions públiques.
Per al conjunt de circumstàncies que concorren en cada cas concret, es podrà determinar
l’existència de frau i denegar l’ajuda sol·licitada o revocar la concedida.
Observacions
Si de l’activitat subvencionada es deriva la publicació de materials o documents, haurà
de fer-s’hi constar la col·laboració del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
de la Universitat de les Illes Balears.
Les associacions d’estudiants, en formular la sol·licitud, adquireixen el compromís de
fer constar la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears en qualsevol tipus de
publicitat utilitzada per difondre l’activitat o les activitats objecte de subvenció.
El fet d’haver rebut ajudes durant un curs no implica compromís de continuar
subvencionant un mateix projecte o activitat el curs següent.
El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat es reserva la possibilitat de difondre
les activitats que es realitzin amb aquestes ajudes.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes per a la mateixa o semblant finalitat
atorgades per altres administracions o ens públics i privats, nacionals i internacionals,
sempre que, conjuntament o aïlladament, no se superi el cost de l’activitat o les
activitats objecte d’aquesta ajuda.
Palma, 15 de maig de 2017

Model de sol·licitud
Ajudes per a associacions d’estudiants de la UIB de l’any 2017
Dades relatives a l’associació d’estudiants
Associació:
CIF:_______________________________
Adreça:_______________________________________________
Codi postal:___________________Localitat:________________________
Província:__________________________
Telèfon: _______________E-mail:________________________
Dades relatives al president legal de l’associació d’estudiants
Cognoms i nom:_________________________________________________
DNI:_________________________Data de naixement:_________________
Província:_________________________
Adreça:__________________________________________________________
Codi postal:____________________Localitat:________________________
Província:_______________________________________________________
Telèfon: _________________E-mail:
Activitats per a les quals es demana l’ajuda:
Activitat:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pressuposts: ________________________________________________________
Dates de realització:____________________________________________
Palma,

d’...........de 2017

Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels
quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i,
per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes
Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les
d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Documentació adjunta
Una fotocòpia del document d’identificació fiscal de l’associació que fa la sol·licitud.
Document acreditatiu de la representació que té la persona que fa la sol·licitud i una
fotocòpia del seu DNI.
Un projecte que inclogui els objectius i les accions específiques que es realitzaran per
aconseguir-los, dates en què es faran, responsable/s i membres de l’equip de treball, i el
pressupost d’ingressos i despeses prevists.
Pressupost detallat d’ingressos i despeses que comporta l’activitat o les activitats, signat
pel president o pel representant de l’associació.
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o el compte corrent on l’associació vol que
es faci el pagament per transferència bancària (la titularitat ha de ser de l’associació que
fa la sol·licitud).

