Resolució de la convocatòria d’ajuts a les universitats del sistema universitari de
Catalunya per colꞏlaborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i
personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb
discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació per motiu de discapacitat
(UNIDISCAT)
Fets
1. La Resolució EMC/2348/2019, de 9 de setembre (DOGC núm. 7960 – 16.9.2019),
aprova les bases reguladores dels ajuts a les universitats del sistema universitari
de Catalunya per colꞏlaborar en el finançament de recursos materials i ajuts
tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat
amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació per motiu de discapacitat
(UNIDISCAT).
2. La Resolució EMC/2446/2019, de 18 de setembre (DOGC núm. 7969 –
27.9.2019), obre la convocatòria d’ajuts a les universitats del sistema universitari
de Catalunya per colꞏlaborar en el finançament de recursos materials i ajuts
tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat
amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació per motiu de discapacitat
(UNIDISCAT) (ref. BDNS 474125).
3. El 4 de desembre de 2019 es reuneix la comissió de selecció de convocatòria
d’ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per colꞏlaborar en el
finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a
garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol
tipus de discriminació per motiu de discapacitat (UNIDISCAT).
4. El 9 de gener de 2020 el director executiu de l’AGAUR emet la proposta de
resolució provisional de la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema
universitari de Catalunya per colꞏlaborar en el finançament de recursos materials i
ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb
discapacitat (UNIDISCAT). Aquesta proposta de Resolució es publica al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en data 10 de gener de
2010.
Fonaments de dret
1. És d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre.
2. El capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’ aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula el règim jurídic de
les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.
3. L’ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions.
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4. L’article 8.2 de la Resolució EMC/2446/2019, de 18 de setembre, estableix que la
resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per
delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del
Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de
gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).
5. La base 13 de la Resolució EMC/2348/2019, de 9 de setembre estableix que l'òrgan
instructor formula la proposta definitiva de concessió, considerant, en tot cas, la
proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada pels
beneficiaris proposats, les seves acceptacions i les comprovacions d'ofici dutes a
terme, i l'eleva a l'òrgan resolutori.
6. En data 4 de febrer de 2020 el director executiu de l’AGAUR ha formulat la proposta
definitiva de concessió dels ajuts corresponents a aquesta convocatòria.
Per tant, vistos els anteriors fets i fonaments de dret;
Resolc:
1. Concedir els ajuts que es detallen en el document adjunt per un import global de
212.720,65 € a càrrec de les partides 449.0001 i 482.0001 del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2020, en el marc de la convocatòria d’ajuts a les universitats
del sistema universitari de Catalunya per colꞏlaborar en el finançament de recursos
materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat
d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació
per motiu de discapacitat (UNIDISCAT).
2. Sotmetre l’atorgament dels ajuts al compliment per part dels seus destinataris de les
condicions i obligacions establertes a la EMC/2348/2019, de 9 de setembre (DOGC
núm. 7960 – 16.9.2019), i a la Resolució EMC/2446/2019, de 18 de setembre
(DOGC núm. 7969 – 27.9.2019).
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris,
en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o bé directament un recurs
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona
corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació,
de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Signat a Barcelona,
La presidenta de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris
Maria Victòria Girona Brumós
Barcelona
2020.02.06 16:13:40 +01'00'

M. Victòria Girona Brumós
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA UNIDISCAT 2019

Imports concedits per tipus d'ajuts
Tècnics especials
Suport o assistència

Accessibilitat
Universitat
UB
UAB
UPC
UPF
URL
UdG
UdL
URV
UOC
UVic-UCC
UIC
TOTAL

Total
14.950,00 €
27.465,41 €
40.449,93 €
21.700,00 €
0,00 €
34.384,58 €
0,00 €
0,00 €
18.651,84 €
6.132,69 €
3.331,00 €
167.065,45 €

AGAUR
10.465,00 €
19.225,79 €
28.314,95 €
15.190,00 €
0,00 €
24.069,21 €
0,00 €
0,00 €
13.056,29 €
4.292,88 €
2.331,70 €
116.945,82 €

Universitat

Total

AGAUR

Universita
t

4.485,00 €
780,00 €
546,00 €
234,00 €
8.239,62 €
943,80 €
660,66 €
283,14 €
12.134,98 € 1.445,96 € 1.012,17 €
433,79 €
6.510,00 € 2.100,00 € 1.470,00 €
630,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.315,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
560,00 €
392,00 €
168,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.595,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.839,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
999,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50.119,63 € 5.829,76 € 4.080,83 € 1.748,93 €

Total
48.555,71 €
35.876,50 €
0,00 €
920,00 €
14.400,00 €
8.472,56 €
13.138,00 €
9.628,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
130.991,43 €

A pagar

AGAUR

Universitat 70% AGAUR

30% UNI

33.989,00 €
25.113,55 €
0,00 €
644,00 €
10.080,00 €
5.930,81 €
9.196,60 €
6.740,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
91.694,02 €

14.566,71 €
10.762,95 €
0,00 €
276,00 €
4.320,00 €
2.541,75 €
3.941,40 €
2.888,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
39.297,41 €

19.286,00 €
19.285,71 €
12.568,77 €
7.416,00 €
4.320,00 €
12.857,00 €
4.109,40 €
2.888,60 €
5.595,55 €
1.839,81 €
999,30 €
91.166,14 €

45.000,00 €
45.000,00 €
29.327,12 €
17.304,00 €
10.080,00 €
30.000,00 €
9.588,60 €
6.740,06 €
13.056,29 €
4.292,88 €
2.331,70 €
212.720,65 €
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