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Resolució CE/5/2012, de 26 de juny de 2012, del Consell d’Estudiants de la 

Universitat Rovira i Virgili, pel qual es resol la convocatòria d’ajuts de les 

modalitats A, B i C publicada el 16 de maig de 2012. 

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; 

En virtut de les competències atribuïdes pel Reglament del Consell d’Estudiants de la 

Universitat Rovira i Virgili, 

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

Pressupostos de la Universitat Rovira i Virgili;  

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

Virgili sobre l’obertura de la convocatòria d’ajuts ABC que es donà a la Sessió constitutiva 

del passat 11 de maig de 2012, reunit a les 13.00 hores en primera convocatòria i a les 

13.30 hores en segona convocatòria; i 

Reunit el Ple del Consell d’Estudiants el 26 de juny de 2012, que donà el vistiplau a les 

relacions d’ajuts atorgats; 

RESOLEM:  

PRIMER: Atorgar, i en el seu cas denegar, els ajuts per a estudiants de Modalitat A 

(Assistència a congressos ja realitzats): 

SOL1112_A_MAI_1  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_2  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_3  Estimada parcialment 
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SOL1112_A_MAI_4  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_5  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_6  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_7  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_8  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_9  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_10  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_11  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_12  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_13  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_14  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_15  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_16  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_17  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_18  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_19  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_20  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_21  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_22  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_23  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_24  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_25  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_26  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_27  Estimada parcialment 

SOL1112_A_MAI_28  Estimada parcialment 

SEGON: Atorgar, i en el seu cas denegar, els ajuts per a estudiants de Modalitat B 

(Assistència a congressos que s’han de realitzar) a les sol·licituds següents:   

SOL1112_B_MAI_1   Estimada parcialment 
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SOL1112_B_MAI_2  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_3  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_4  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_5  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_6  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_7  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_8  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_9  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_10  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_11  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_12  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_13  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_14  Estimada parcialment 
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SOL1112_B_MAI_15  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_16  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_17  Estimada parcialment 

  

SOL1112_B_MAI_18  Estimada parcialment 

 

TERCER: Atorgar els ajuts per a estudiants de Modalitat C (Ajuts econòmics als estudiants 

per a la realització d’activitats culturals) a les sol·licituds següents: 

 

SOL1112_C_MAI_1 DESESTIMADA PER  

a)INCOMPATIBILITAT (III): No es poden presentar 

sol·licituds d’ajuts per a una mateixa activitat en 

diferents convocatòries. 

b) REVOCACIÓ D’AJUTS (XI): Que es comprovin 

situacions no declarades sobre percepció d’altres ajuts 

pel mateix concepte.  

 

SOL1112_C_MAI_2  DESESTIMADA PER: 

a) AVALUACIÓ (VIII): En cap cas s’atorgaran imports per 

aquells conceptes que siguin susceptibles d’afectar, 

menyscabar o produir alguna mena de detriment a la 

convivència de la comunitat universitària o a les seves 

instal·lacions.  

b) REVOCACIÓ D’AJUTS (XI): Que s’empri l’ajut atorgat 

per realitzar actes que atemptin contra la comunitat 

universitària i/o les instal·lacions de la URV. 

 

SOL1112_C_MAI_3  ESTIMADA PARCIALMENT 

 

SOL1112_C_MAI_4  DESESTIMADA PER  

a)INCOMPATIBILITAT (III): No es poden presentar 

sol·licituds d’ajuts per a una mateixa activitat en 

diferents convocatòries. 

 

QUART: El muntant concedible sobre allò que es sol·licita en les tres modalitats d’ajuts és 

de 12.333,00 €, en virtut d’aquestes relacions: 
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Ajuts tipus A - Total sol·licitat: 9.597,31 €; Total concedible: 6.547,00 € 

Ajuts tipus B - Total sol·licitat: 7.941,94 €; Total concedible: 4.786,00 € 

Ajuts    tipus     C -         Total     sol·licitat:     1.400         €;     Total    concedible:    1.000,00    € 

Per tant, dels 3.500€ que es destinen a aquesta convocatòria, el 53% es destinarà als ajuts 

de tipus A, el 39% als ajuts de tipus C i el 8% restant als ajuts de tipus C.  

CINQUÈ: L’import econòmic que rebi cada beneficiari es publicarà en forma d’Annex amb 

el títol Resolució econòmica desglossada.  

SISÈ: Fer pública aquesta resolució a l’apartat del Consell d’Estudiants del web de la 

Universitat Rovira i Virgili.   

 

La Copresidència,  

Alexandre Hernández Ossó       Sara Reigada Sanclemente 

Tarragona, 26 de juny de 2012. 

 

 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.       


