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Resolució CE/4/2013, de 12 d’abril de 2013, del Consell 

d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, pel qual es 

crea la modalitat d’ajuts econòmics pels representants 

d’estudiants per assistir a plenaris d’òrgans de 

representació 

 

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

presa de decisions que afecten els interessos de l’estudiantat ; 

Tenint present la proliferació d’òrgans de representació interuniversitaris i 

suprauniversitaris en els darrers anys i la consolidació d’aquests com a òrgans amb capacitat 

per focalitzar les  demandes dels estudiants; 

Fruit de la necessitat d’establir vies de representació relacionades amb àmbits concrets i de 

caràcter sectorial en què es permet la defensa de les  pretensions de l’estudiantat en relació 

amb disciplines i ensenyaments específics, a banda d’aquelles pretensions de caràcter general 

que poden concernir a qualsevol estudiant; 

En la mesura que considerem que la participació dels estudiants en aquests òrgans de 

representació és essencial i que no només és oportú promocionar-la sinó també establir 

mesures econòmiques que permetin a l’estudiant assistir a aquest tipus d’actes; 

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

que es donà a la Sessió ordinària del passat d’abril de 2013, reunit a les 19.00 hores en 

primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria; 

RESOLEM: 

PRIMER: L’aprovació de les  bases que hauran de regir la concessió d’ajuts econòmics als 

representants d’estudiants de la URV per assistir a sessions plenàries, tant de caràcter 
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ordinari com extraordinari, d’òrgans de representació dels seus àmbits estudiantils (Ajuts de 

l’OFES D). 

SEGON: 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. 

La Copresidència,  

 

 

 

 

 

Alexandre Hernández Ossó      Sara Reigada Sanclemente 

 

 

 

 

Tarragona, 12 d’abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

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. 
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS ALS 
REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS PER ASSISTIR 

A PLENARIS D’ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ 

(Modalitat D) 

 
El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili aprova les bases que hauran de 
regir la concessió d’ajuts econòmics als representants d’estudiants de la URV per 
assistir a sessions plenàries, tant de caràcter ordinari com extraordinari, d’òrgans de 
representació dels seus àmbits estudiantils (en endavant, Ajuts de l’OFES D).  
 
BASE I: REQUISITS   
Per poder sol·licitar aquests ajuts cal:   

1. Ser estudiant de la URV.   
2. Ser representant dels estudiants en un dels següents òrgans: 
 ·Claustre universitari de la URV 
 ·Juntes de Centre de la URV 
 ·Consells de Departament de la URV 
3. Presentar la documentació especificada en la base III.   
4. Que les despeses originades per l’assistència a les sessions plenàries estiguin 
cofinançades per l’òrgan del qual n’és membre o pel mateix representant 
d’estudiants.  

 
BASE II: INCOMPATIBILITATS   
1. No es podran presentar sol·licituds per l’assistència plenaris d’àmbits diferents als 
de la circumscripció pel qual l’estudiant fou escollit. 
2. Només es podrà presentar una sola sol·licitud dins la mateixa convocatòria.  En cas 
que se’n presentin dues o més, serà considerada únicament aquella que contingui 
l’import sol·licitat més elevat. 
 
BASE III: PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
1. El representant, trenta dies abans d’assistir a la sessió plenària, haurà de presentar una 

sol·licitud adjuntant la documentació prevista al primer paràgraf de la BASE IV. 

2.La Comissió d’Assignació d’Ajuts del Consell d’Estudiants de la URV (en endavant 
CAA) s’encarregarà de valorar-la i, en la major brevetat i, a més tardar, en els tres dies 
posteriors a la recepció, efectuarà un dictamen, que podrà ser favorable, favorable 
amb reserves o desfavorable.  
 
3. El dictamen favorable del CAA suposarà una opinió favorable, neta, positiva o sense 
esmenes i es dictarà quan es reuneixin els següents requisits: 
 a. La sol·licitud compleix l’objecte de la convocatòria. 
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b. La despesa que suposa l’assistència a la sessió plenària no és 
desproporcionada. 
c. La sol·licitud és correcta i està acompanyada de la documentació exigida a la 
Base IV. 
d.  La despesa que suposa l’assistència a la sessió plenària està cofinançada per 
l’òrgan del qual n’és membre o pel mateix representant d’estudiants. 
e. L’òrgan de representació al qual es vol assistir està vàlidament constituït 
d’acord amb la legislació aplicable. 

 
4. El dictamen favorable amb reserves quan no es compleixin algun dels requisits 
anteriors. La CAA notificarà el dictamen al sol·licitant i l’emplaçarà a que esmeni la 
sol·licitud en el termini de set dies, a comptar des del dia de recepció del requeriment. 
En cas que en aquest termini no es presenti degudament complementada la sol·licitud, 
únicament s’estimarà el 50% de l’import sol·licitat.  
 
5. El dictamen desfavorable no es compleixen dos o més requisits dels previstos a 
l’apartat tercer. La CAA notificarà el dictamen al sol·licitant i, si no és esmenada la 
sol·licitud com preveu l’apartat anterior, es desestimarà la sol·licitud, advertint 
expressament que les despeses que generi l’assistència a la sessió plenària hauran de 
ser sufragades pel mateix representant. 
 
 
BASE IV.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
Els sol·licitants hauran de presentar:  
    
Per a sol·licitants de la modalitat D:   

1.  Abans de l’assistència:   
1.1. Imprès de sol·licitud apropiadament emplenat.  
1.2. Ordre del dia de la sessió plenària de l’òrgan de representació 
estudiantil 
1.3. Pressupost de la memòria econòmica amb aportació del major 
nombre de dades possible (pressupostos de preus de viatge, 
d’allotjament...).   
1.4. Carta de motivació explicant els motius pels quals es vol assistir a la 
sessió plenària i establint els projectes, propostes i posicionaments que, 
a priori, adoptaran els representants en el sí de l’òrgan de 
representació.   
1.5. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l’ingrés, en el qual el 
sol·licitant ha de constar com a titular o co-titular.   
1.6. Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s.   
1.7. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol·licitant/s.  
  

2. Després de l’assistència i en un període màxim d’un mes després de la 
realització de la sessió plenària:   

2.1. Certificat d’assistència.   
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2.2. Memòria de l’activitat realitzada, detallant amb claredat les 
aportacions fetes en nom de l’estudiantat de la URV i el sentit dels vots 
efectuats.   
2.3. Memòria econòmica amb les factures o tiquets originals de la 
despesa realitzada, que es correspongui amb la data i el producte amb 
l’activitat realitzada, equivalents a l’import total de l’ajut. Les factures o 
tiquets corresponents hauran d’anar a nom de la/les persona/es 
sol·licitant/s de l’ajut.   

 
BASE V: OBLIGACIONS   
1. En el cas de sol·licitants de la modalitat D, la concessió de l’ajut comporta 
l’acceptació de les següents obligacions:   

a) Destinar la quantitat assignada a l’assistència a la sessió plenària per la qual 
ha estat concedit l’ajut.   
b)  Presentar la documentació requerida en la Base III.  
c)  En cas que no s’assisteixi a la sessió plenària  per la qual s’atorga l’ajut sense 
causa justificada a criteri del Consell d’Estudiants, s’haurà de tornar la quantia 
atorgada abans de la següent convocatòria d’ajuts, o en el seu defecte, abans 
de la finalització de l’any natural.  
d) En cas que les despeses d’assistència siguin inferiors a la quantia atorgada, 
caldrà tornar al Consell d’Estudiants l’excedent.   

2. En cas de no complir aquestes obligacions, la persona beneficiària no podrà 
sol·licitar cap ajut per assistir a congressos en les dues properes convocatòries.   
3. En cas que s’incompleixin tres de les obligacions enumerades anteriorment, o en cas 
que s’incompleixin, durant convocatòries diferents, tres de les obligacions previstes, el 
sol·licitant no podrà tornar a sol·licitar l’ajut.   
 
BASE V: TRAMITACIÓ   
1. Els representants d’estudiants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar un ajut 
podran obtenir l’imprès normalitzat de sol·licitud a l’Oficina de l’Estudiant o al Becari 
d’Atenció a la Comunitat Universitària del seu centre, així com a la pàgina web del 
Consell d’Estudiants  (www.urv.cat/consellestudiants).  
2. El lloc i termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a l’assistència a 
congressos serà a l’Oficina de l’Estudiant (OFES) al Campus Sescelades, Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia, carretera de Valls, s/n, planta baixa, en les  dates 
que determini el Consell d’Estudiants (dues convocatòries per curs acadèmic,  una en 
cada quadrimestre).  
 
BASE VI: AVALUACIÓ   
1. El Consell d’Estudiants avaluarà les sol·licituds en base al dictamen efectuat per la 
CAA i atorgarà íntegrament les quantitats sol·licitades. 
 
2.  Només es podran atorgar les quantitats sol·licitades per dos dels següents ítems: 
 

a. Allotjament  
 
b. Àpats  
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c. Matrícula  
 
d. Transport 

 
3. En cas que la matrícula inclogui l’allotjament i els àpats, només es podran atorgar les 
quantitats sol·licitades per un dels ítems restants. 
 
4. En cas que es sol·licitin quantitats per més ítems dels establerts, s’atorgaran les 
quantitats sol·licitades pels dos que suposin la despesa més baixa.  
 
BASE VII: ADJUDICACIONS  
1. Els ajuts per a la modalitat D es faran efectius un cop feta la resolució del Consell 
d’Estudiants.  
2. El Consell d’Estudiants, en sessió ordinària o extraordinària, valorarà i resoldrà totes 
les sol·licituds de manera conjunta. En aquesta sessió, i d’acord amb el previst a la Base 
VI i sempre atenent a la disponibilitat de pressupost, es decidirà la quantitat de diners 
que seran destinats a cada concepte.    
3. L’ingrés s’efectuarà un cop presentada la documentació especificada en la base IV. 
4. Un cop seleccionats els projectes i assignades les quantitats corresponents, es farà 
pública la resolució del Consell d’Estudiants a la pàgina web del Consell d’Estudiants i, 
alhora, es notificarà individualment a cada sol·licitant.   
5. Contra l’acord del Consell d’Estudiants, es podran presentar els recursos que preveu 
la legislació vigent en la matèria.  
6. El Consell d’Estudiants farà pública la resolució de la convocatòria a la seva pàgina 
web (www.urv.cat/consellestudiants) una vegada superat el període de resolució de 
recursos.  
 
BASE VIII: ACLARIMENTS   
És competència del Consell d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la 
interpretació d’aquestes bases.   
 


