
 
  

RESOLUCIÓ DEL RECTOR D’APROVACIÓ DE LES BASES DE LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER DOTAR 
DUES PLACES DEL PROJECTE “PIS AMIC”, PEL CURS 2022/2023 

Atès que l’Article 8 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (ratificat per l’Estat 
Espanyol al 2008) diu que els estats es comprometen a adoptar mesures per “lluitar contra els 
estereotips, els prejudicis i les pràctiques nocives que es creen envers les persones amb discapacitat, 
[...] i a “promoure la presa de consciència de les capacitats i les aportacions de les persones amb 
discapacitat” i en l’Article 19 el “dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat” i 
que aquests drets són d’especial dificultat per a les persones amb discapacitat intel·lectual.  

Atès que la Universitat de Girona proclama a l’article 3 dels seus Estatuts que “s'inspira en els 
principis bàsics de llibertat, justícia, solidaritat i cultura de la pau” i que es compromet “en la lluita 
contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, religió o qualsevol altre caràcter distintiu 
de les persones i els col·lectius”. Per això, i en el marc de les seves possibilitats pressupostàries, 
aquests ajuts pretenen sensibilitzar l’estudiantat de la Universitat de Girona davant de les situacions 
de dificultat de les persones amb discapacitat per assolir una autonomia plena i arribar a la vida 
independent. 

D’acord amb l’anterior, es du a terme la present convocatòria, tenint present l’informe favorable de 
la Comissió de gestió del pressupost destinat als programes i projectes de cooperació al 
desenvolupament, d’acord amb el que s’estableix en l’article 76 de les Bases d’Execució del 
Pressupost de la Universitat de Girona per al 2021. 

Per tot això, en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts 
de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació 
dels Estatuts de la Universitat i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 
9 de juny de 2011) i pel Reial Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector de la 
Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021), 

RESOLC: 
Primer. Convocar enguany ajuts per dotar dues places del projecte “Pis Amic” a estudiants de la 
Universitat de Girona, mitjançant la corresponent convocatòria pública, i aprovar les bases que 
hauran de regir dita convocatòria, les quals s’adjunten a l’annex d’aquesta resolució.  
Segon. Destinar-hi 4.002€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202.00 i a la subunitat de despesa  
11.23.005.3717 del pressupost de 2022.  

La Vicerectora de Territori i Compromís Social, 

 
 
 
 
 
Sílvia Llach Carles 

Per resolució de delegació del rector de 22/12/2021 (eBOU-2422) 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden 
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

  



 

 
 
 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER DOTAR 
DUES PLACES DEL PROJECTE “PIS AMIC” EN COL·LABORACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA DEL CAMPUS MONTILIVI (RESA) I LA FUNDACIÓ ASTRID-21, PEL CURS 
2022/2023 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 

Aquests ajuts tenen com a finalitat fomentar la participació dels estudiants de la UdG en un projecte 
de caràcter solidari relacionat amb la Fundació Astrid-21. Aquest projecte, anomenat Pis Amic, té 
com a objectiu preparar a persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals (de 
caràcter lleu o moderat), per emprendre una vida autònoma, mitjançant períodes de convivència 
amb estudiants universitaris en allotjaments de la Residència Universitària del campus Montilivi – 
RESA. 
 
 
2. Funcions 

Aquesta col·laboració es basa en el desenvolupament de les següents funcions: 

2.1 Funcions dels becaris del projecte Pis Amic: 
a. Conviure del 18 de setembre de 2022 al 23 de juny de 2023, amb els usuaris del projecte Pis 

Amic d’Astrid 21 que realitzaran estades preparatòries temporals. 
b. Participar en les sessions de formació que proporcionarà la Fundació Astrid 21, així com les 

que puguin convocar els responsables de l’Àrea d’Inclusió de la UdG. 
c. Compartir els espais dels àpats que es determinin amb els joves d’Astrid 21. 
d. Responsabilitzar-se en les tasques prèviament assignades que estiguin relacionades amb el 

manteniment del pis compartit: neteja, compres, etc. en igualtat amb la resta de companys 
d’estada.  

e. Participar en les reunions periòdiques de seguiment realitzades al pis i convocades per l’equip 
d’educadors de la Fundació Astrid 21, així com les convocades pels responsables de l’Àrea 
d’Inclusió. 

f. Respectar la normativa establerta de comportament, convivència i funcionament, així com 
les mesures de prevenció de la COVID-19 establertes per la Residència RESA Montilivi, la 
Fundació Astrid 21 i/o la Universitat de Girona. 

 
 
3. Vigència, temporalitat i dedicació dels ajuts  

La vigència dels ajuts per als estudiants de la Universitat de Girona serà: del 18 de setembre de 2022 
al 23 de juny de 2023. 
 
Els estudiants beneficiaris d’aquestes places, col·laboraran de diumenge al vespre fins a divendres al 
migdia, amb especial atenció a les franges horàries que els joves d’Astrid 21 estiguin en el pis. L’horari 
es fixarà amb el responsables del Programa Pis Amic així com dels de l’Àrea d’Inclusió de la 
Universitat de Girona. Els estudiants de la UdG no rebran en cap cas un import en metàl·lic, sinó que 
tindran la seva estada a la Residència d’Estudiants del Campus de Montilivi subvencionada en la 
seva totalitat, amb excepció de la fiança de 500,00€ que anirà a càrrec del beneficiari de l’ajut. 
 
Els períodes de vacances correspondran amb aquells que estiguin establerts en el calendari acadèmic 
de la Universitat de Girona, per al curs 2022/2023. Els beneficiaris hauran de romandre al pis durant 
tot el període estipulat, incloent els dies no lectius (establerts per cada centre docent). 
 
Durant el període d'exàmens es permetrà certa flexibilitat d'horaris amb l’acord dels usuaris i dels 
responsables d’Astrid 21, dels estudiants de la UdG i de l’Àrea d’Inclusió de la UdG. 
 



 
4. Requisits dels candidats 

Estar matriculat en qualsevol dels estudis que s’imparteixen a la Universitat de Girona durant el curs 
2021/2022 i el compromís de matricular-se el curs 2022/2023. 
 
Es valorarà en cada cas la continuïtat dels estudiants de la UdG que hagin participat en edicions 
anteriors, essent valorada pel tribunal, així com la situació socioeconòmica de les persones 
candidates a les quals se’ls donarà prioritat sempre que compleixin els requisits per a la seva 
participació en el projecte. 
 
 
5. Sol·licituds 

Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat de Territori i Compromís Social hauran de presentar-se 
mitjançant Annex I a la Oficina Central de Registre, Plaça Sant Domènec, 3, Campus Barri Vell o en 
qualsevol dels registres auxiliars de la Universitat de Girona  dintre dels seus horaris (Instrucció 
2/2021) de 10 de desembre, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la 
Universitat de Girona, els seus sistemes d'accés i els horaris de funcionament per l'any 2022, o a 
través del Registre electrònic de la Universitat de Girona: https://seu.udg.edu/seu-
electronica/registre-electronic. Podeu consultar els horaris i oficines obertes: 
https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris.  Alternativament, per qualsevol dels canals que es 
determinen a l'apartat 4t de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). 
 
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al 
tauler d’anuncis de la seu electrònica i finalitza el 15 de juny de 2022 a les 13h.  
 
En un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona la llista 
provisional de sol·licituds admeses i excloses, amb indicació del motiu d’exclusió, i es concedirà un 
termini de 10 dies hàbils per tal que esmenin la falta, presentin la documentació requerida o formulin 
les al·legacions que es considerin oportunes; s’advertirà a les persones interessades que, en cas que 
no esmenin la seva sol·licitud o no presentin la documentació requerida, se les tindrà per desistides 
de la mateixa, tal com disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Finalitzat aquest període, es farà pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de 
Girona la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses i la convocatòria de les entrevistes 
individuals amb les persones candidates. Un cop finalitzades les entrevistes es procedirà a publicar 
la resolució definitiva del rector amb l’adjudicació de les places. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 
  
A les sol·licituds s’hi adjuntaran els documents que s’indiquen a la base 6 d’aquesta convocatòria. 
 
 
6. Documentació complementària 

Juntament amb la sol·licitud, els interessats hauran de presentar els documents següents: 
 

a. Els certificats que acreditin el que es demana en la base 7.1.   

b. Currículum Vitae.  

c. Descripció escrita de les raons per les quals es sol·licita aquest ajut.  
 
 
7. Valoració de les sol·licituds 

El tribunal tindrà en compte els següents criteris: 
 

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://www.udg.edu/ca/arxiu/Registre/Horaris


7.1. Barem d’aptituds 
 
S’atorgarà un punt per a cada certificació que es presenti de les següents característiques: 
 

- Tenir la residència habitual fora de la ciutat de Girona. 

- En el cas dels candidats de nacionalitat estrangera, acreditar coneixements de les llengües 
catalana i castellana. 

- Col·laborar o haver col·laborat amb una associació relacionada amb persones amb 
discapacitat. 

- Estar o haver estat relacionat amb accions de voluntariat. 

- Tenir relació directa o indirecta amb persones amb discapacitat. 
 

A l'annex II es troba la fórmula per al càlcul de la puntuació dels sol·licitants. 
 
 
7.2. Barems acadèmics 
 
S'aplicarà la mateixa normativa que per a les beques del Ministeri d'Educació. 
 
La nota mitjana s'obtindrà multiplicant la qualificació segons el barem pel nombre de crèdits de 
l’assignatura i dividint pel nombre total de crèdits matriculats. La suma d’aquests valors serà la 
mitjana (mitjana ponderada). 
 
S’aplicarà el barem següent per fer la mitjana: 
 

- Matrícula d'honor 10 punts 

- Excel·lent 9 punts 

- Notable 7,5 punts 

- Aprovat 5,5 punts 

- Suspens i no presentat 2,5 punts 

 
Les convalidacions i adaptacions no es tindran en compte a cap efecte. En el cas que l’estudiant s’hagi 
matriculat d'un nombre de crèdits superior al mínim, es tindran tots en compte per al còmput de la 
nota mitjana. 
 
A l'annex II es troba la fórmula per a fer el càlcul de la puntuació dels sol·licitants. 
 
Aquesta fórmula serà aplicada a les assignatures que en aquell moment estiguin avaluades. En cas 
que les actes estiguin tancades es tindrà en compte l’expedient acadèmic de tot el curs. 
 
 
7.3. Barems entrevista 
 
A l’entrevista es tindran en compte els següents indicadors: 
 

- Actitud que es manifesta vers les persones amb discapacitat i la seva participació social. 

- Discurs al voltant del Programa Pis Amic d’Astrid 21. 

- Experiències laborals o de voluntariat anteriors a la seva possible participació en el Programa. 

- Postura davant del foment de la potenciació de la vida independent de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

- Motivacions per a la seva participació en el programa. 
 
 
8. Resolució 

Per a la valoració objectiva de les sol·licituds presentades i la selecció dels possibles adjudicataris, es 
constituirà un tribunal amb la composició següent: 



 
Presidència:  la Vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona, o persona 

en qui delegui 
Vocalies:  La directora tècnica de la Fundació Astrid 21 o persona en qui delegui. 

 La responsable de la Residència Universitària del Campus Montilivi RESA o persona 
en qui delegui. 

 
En cas d’empat, dirimirà el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal acordarà proposar com a beneficiaris de l'ajut els estudiants que resultin de la relació 
ordenada en funció de la puntuació total obtinguda sobre un màxim de 10 punts. La puntuació global 
procedirà de la suma dels diferents barems: barem d'aptituds (màxim 4 punts), barem acadèmic 
(màxim 2 punts) i entrevista (màxim 4 punts). 
 
Si durant la vigència dels ajuts alguna de las places adjudicades quedés vacant per renúncia de 
l’interessat o qualsevol de les causes de revocació previstes en aquesta convocatòria, es procediria a 
l’adjudicació de la vacant mitjançant els estudiants que formen part de la llista d’espera per ordre de 
puntuació i que fins al moment no hagin obtingut cap plaça. 
 
Les persones sol·licitants que no hagin estat beneficiàries de cap ajut, passaran a formar part d’una 
llista d’espera. Les sol·licituds que hagin estat desestimades per a les places demanades pel 
sol·licitant, podran ser objecte d’adjudicació d’alguna altra plaça a proposta del Tribunal que seguirà 
l’ordre de la llista d’espera. Posteriorment, l’interessat haurà de deixar constància per escrit registrat 
de la seva acceptació. 
 
L'adjudicació d'aquest ajut no suspèn la tramitació de l'expedient de sol·licitud d'altres ajuts 
econòmics i/o beques convocats pel Ministeri d'Educació i d’altres tipus d’entitats, sempre i quant 
no es tracti d’ajudes que tinguin la mateixa finalitat. 
 
L’adjudicació dels ajuts es farà pública mitjançant una resolució del rector que es publicarà al tauler 
d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona d’acord amb el que estableix l’article 45 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució 
immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
9. Unitat de despesa i aplicació pressupostària  

Es concedeixen dos ajuts en aquesta convocatòria, en concepte de dues places en allotjaments de la 
Residència d’Estudiants de Montilivi RESA.  
 
Una de les places serà finançada a través de la Unitat de Compromís Social amb càrrec a la subunitat 
de despesa 11.23.005.3717, aplicació pressupostària 202.00, per un import màxim de 4.002€. 
 
L’altra plaça està cedida gratuïtament per la Residència d’Estudiants de Montilivi RESA.  
 
 
 
 

https://seu.udg.edu/?_ga=2.88380891.191634380.1651472414-1013039932.1560344144


10. Caràcter de la col·laboració 

En cap cas la formació i la col·laboració en el Projecte Pis Amic no suposarà una relació contractual 
ni laboral de cap tipus entre l'adjudicatari de l’ajut i la Universitat, ni entre l’adjudicatari de l’ajut i 
la Fundació Astrid 21. 
 
 
11. Interpretació de les bases 

Correspondrà al tribunal resoldre els dubtes que es puguin generar en la interpretació o l’aplicació 
d’aquestes bases i el seu desenvolupament. 
 
 
12. Difusió de la convocatòria 

El Vicerectorat de Territori i Compromís Social procurarà fer la màxima difusió d'aquesta 
convocatòria, mitjançant el portal de La meva UdG i la pàgina inicial del web de la Universitat de 
Girona. 
 
La Unitat de Compromís Social farà difusió a través del web institucional propi. 
 
 
13. Estudiants de mobilitat 

Els estudiants provinents d’altres universitats, que cursen estudis a la Universitat de Girona, en 
virtut d’un conveni entre les dues universitats, gaudiran del dret de sol·licitar aquests ajuts en les 
mateixes condicions que els estudiants matriculats a la Universitat de Girona.  
 
 
14. Reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 

Els estudiants de la Universitat de Girona que resultin beneficiaris d’aquest ajut podran obtenir el 
reconeixement acadèmic per la participació en activitats solidàries i de cooperació, en el marc de la 
Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau. 
 
 
15. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts 

L'acceptació de l’ajut suposa que el beneficiari s’obliga a: 
 

- Assumir i desenvolupar les funcions descrites en l'apartat 2 d'aquestes bases. 
- Complir la dedicació horària establerta amb els responsables de la UdG i d’Astrid 21. 
- Assistir a les sessions de formació i informació de la Fundació Astrid 21 organitzades en 

relació al Projecte Pis Amic. 
- Fer un bon ús dels espais, equips, materials i recursos del pis compartit, no destinant-los a 

altres usos diferents dels que tenen assignats. 
- Seguir regularment durant el curs acadèmic 2022/2023 els estudis impartits a la Universitat 

de Girona. 
- Participar en les despeses de vida quotidiana comunes que es generin de la convivència 

(relacionades amb la compra de menjar, materials de neteja, etc.) 
- Assumir el pagament de la fiança (reemborsable al final de l’estada) corresponent de 

l’apartament i que quedarà fixada per la Residència universitària del Campus Montilivi 
(RESA). Per al curs 2021/2022 serà d’un import de 500€. 

- Signar un pacte en el qual quedaran recollides les funcions, drets i deures que es convingui 
entre les parts implicades. 

- L’obtenció d’una beca del Programa Pis Amic suposa la cessió de la imatge amb caràcter 
gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’esmentat Programa. Aquesta cessió es 
formalitzarà mitjançant la signatura del document corresponent un cop concedida la beca. 

 
 
16. Renúncia 

Si renuncia a la plaça, el beneficiari ho haurà de comunicar per escrit i registre adreçat al Vicerectorat 
de Territori i Compromís Social, amb un mínim de deu dies d'antelació perquè el tribunal faci una 



nova adjudicació de l’ajut. En aquest cas, l'estudiant haurà de fer-se càrrec de l’import de les quotes 
corresponents al període que resti de la seva estada a la Residència Universitària del Campus 
Montilivi (RESA). 
 
 
17. Revocació 

Aquest ajut podrà ésser revocat en els casos següents: 
a. Quan es descobreixi que hi ha hagut ocultació o falsejament de dades en la documentació 

presentada. 
b. Quan hi hagi incompatibilitat amb ajuts procedents d'altres organismes públics o privats. 
c. L’incompliment de les obligacions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de 

l’ajut. 
d. En el cas que un beneficiari acabi els estudis abans del maig de 2023 o anul·li la matrícula 

dels estudis pels quals ha obtingut l’ajut. 
e. Pel reiterat incompliment dels horaris i les tasques acordades.  

 
Així mateix, la persona responsable d’Astrid 21 i/o la persona responsable de l’Àrea d’Inclusió de la 
UdG, a iniciativa pròpia, tindrà la discrecionalitat d’emetre un informe negatiu motivat, per escrit i 
registrat, proposant al Vicerectorat de Territori i Compromís Social la revocació de l’ajut. 
 
En cas de revocació d’un ajut, l'estudiant haurà de fer-se càrrec de l’import de les quotes 
corresponents al període que resti de la seva estada a la Residència Universitària del Campus 
Montilivi (RESA). 
 
La presentació de la sol·licitud en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents 
bases. 
  



 

 
 
ANNEX I 

 

 
SOL·LICITUD DE PLAÇA DEL PROJECTE “PIS AMIC”   

CURS 2022/2023 
 

 
 

DADES PERSONALS 

1R COGNOM       2N COGNOMS       

NOM       NIF       DATA DE NAIXEMENT       

Domicili familiar       Núm.             Pis       

Població       CP      Tel       

Correu electrònic:       

Domicili durant el curs      Núm.               Pis       

Població       CP      Tel       

Estudis que realitzes       Curs:       

Facultat / Escola      Crèdits matriculats:       

 

 

Signatura del sol·licitant 

  
 
 
 
 
Girona,       de/d’                  de 20      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

INSTRUCCIONS: Aquest imprès, juntament amb la resta de documentació, cal lliurar-los a l’Oficina Central 
del Registre o mitjançant el registre electrònic de la Universitat de Girona 



 
 
 
 
ANNEX II    
 
 
1) Per a calcular la puntuació obtinguda pels estudiants pel que fa als barems d'aptituds: 
S'assignarà 1 punt a cada certificació que acrediti el sol·licitant de les 6 possibles característiques esmentades 
a les bases. La puntuació obtinguda per cada estudiant es dividirà per 2 punts. La puntuació màxima per aquest 
apartat serà de 3 punts.   
 
 
2) Per a calcular la puntuació obtinguda pels estudiants pel que fa als barems acadèmics: 
S'ordenaran tots els expedients per ordre numèric de la nota mitjana. L'expedient del sol·licitant que tingui la 
nota mitjana més alta se li assignarà un valor màxim d'1 punt.  
 
A partir d'aquest valor s'assignarà un valor successivament més baix a la resta de peticions a raó de 0,05 punts 
menys segons l'ordre establert. 
 
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 2 punts.   
 
 
3) Per a calcular la puntuació obtinguda pels estudiants pel que fa l’entrevista.  
El tribunal farà una valoració global, fins un màxim de 5 punts, dels cinc indicadors que s’expliciten en l’apartat 
7.3 de la present convocatòria.    
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