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D’acord amb el que disposa l’Article 13 del Reglament del Consell d’Estudiants i els  

Pressupostos de la Universitat Rovira i Virgili; i  

 

RESOLEM: 

Fruit de la voluntat del Consell d’Estudiants de fomentar la participació estudiantil en l’àmbit

 associatiu i de fomentar l’aprenentatge dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili; 

Tenint present l’assentiment del Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

que es donà a la Sessió ordinària del ÄÁÒÒÅÒ φτ ÄÅ ÎÏÖÅÍÂÒÅ, reunit a les υόȢχτ hores en 

primera convocatòria i a les 19.τ0 hores en segona convocatòria; 

PRIMER: Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts de les modalitats A, B ȟ C  É $que 

es preveuen a l’Annex i obrir el període d’acceptació de sol·licituds fins el dia ω ÄÅ ÄÅÓÅÍÂÒÅ 

de 2013, d’acord amb les condicions que en les bases es determinen. 

Resolució CE/ϋ/2013, ÄÅ φτ ÄÅ ÎÏÖÅÍÂÒÅ, del Consell 

d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, peÒ ÌÁ qual 
s’obre la convocatòria d’ajuts als estudiants per assistir a 

congressos ja realitzats o per realitzar (A/B) É per a 

activitats culturals(C)ȟ É ÌÁ ÍÏÄÁÌÉÔÁÔ ÄȭÁÊÕÔÓ ÅÃÏÎĔÍÉÃÓ 
ÐÅÌÓ ÒÅÐÒÅÓÅÎÔÁÎÔÓ ÄȭÅÓÔÕÄÉÁÎÔÓ ÐÅÒ ÁÓÓÉÓÔÉÒ Á ÐÌÅÎÁÒÉÓ 

ÄȭĔÒÇÁÎÓ ÄÅ ÒÅÐÒÅÓÅÎÔÁÃÉĕ ɉ$ɊȢ

SEGON: L’import destinat a aquesta convocatòria és ÄÅ χτττΑ , É ÁÎÉÒÛ a càrrec de 

la partida pressupostària del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i 

Virgili per l’any 201ψ. 
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La Copresidència,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada 

davant el Vicerrectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària en el termini d’un mes a comptar des del 

dia següent de la notificació als interessats, tal i com estableixen els Articles 114 i 115 de la Llei 30/92, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 

Comú.  

Igualment, es podrà interposar recurs mitjançant una instància presentada a l’Oficina de l’Estudiant en 

el termini de deu dies, d’acord amb el que preveuen es convocatòries pertinents.  

Tanmateix, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per la defensa dels seus interessos. 

TERCER: Fer pública aquesta decisió mitjançant la publicació de la Resolució i de les bases 

de la convocatòria a la pàgina web institucional, així com la seva difusió a través dels mitjans 

pertinents. 

Tarragona, ςπ ÄÅ ÎÏÖÅÍÂÒÅ de 2013 

3ÅÒÇÉ -ÁÒÔþÎ !ÒÂĔÓ      Sara Reigada Sanclemente 


