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Resolució CE/4/2012, de 16 de maig de 2012, pel qual s’obre la 

convocatòria d’ajuts als estudiants per assistir a congressos ja 

realitzats o per realitzar (A/B) i per a activitats culturals (C). 

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; 
 
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  
 
Tenint present l’assentiment del Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i 
Virgili 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; 
 
RESOLEM:  
Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts de les modalitats A, B i C que es preveuen a 
l’Annex i obrir el període d’acceptació de sol·licituds fins el dia 30 de maig de 2012, 
d’acord amb les condicions que en les bases es determinen. 
 
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 2.000 euros, que van a càrrec de la partida 

pressupostària del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per l’any 2012. 

DISPOSICIÓ FINAL:  
Aquesta Resolució no exhaureix la via administrativa. A continuació, s’indiquen els recursos que s’hi poden interposar: recurs 
davant la Copresidència del Consell d’Estudiants en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, o bé recurs d’alçada davant del Vicerectorat d’Estudiants en el mateix termini, de conformitat amb el que 
determinen els Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  

 
Tarragona, 16 de maig de 2012.  
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