
 
Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 
 
 

 
 

 

 

Resolució CE/8/2016 de la Comissió d’Assignació d’Ajuts en la modalitat C, convocada 

per delegació del  Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili , en 

data de 24 de Novembre de 2016.  Es resol la convocatòria d’ajuts de la modalitat C 

publicada en web en data 8 de Novembre de 2016. 

 
 
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 A, C i D que 

es donà a la Sessió constitutiva del passat 4 de novembre de 2016, reunit a les 16.00 hores; així com 

reunida la Comissió d’Assignació d’Ajuts del Consell d’estudiants per determinar les bonificacions i 

penalitzacions a les sol·licituds d’ajuts tipus C com preveuen els bases de la convocatòria. 

 
 
Per delegació del Ple de 24 de Novembre de 2016. 

 

 
La comissió d’Assignació d’Ajuts A, C i D del Consell d’Estudiants. 
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RESOLEM: 

PRIMER: Atorgar, i en el seu cas denegar, els ajuts per a associacions de la Modalitat C (Ajuts 

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

 
 

SEGON : Exposar les següents esmenes a les sol·licituds desestimades: 

 

No presentar la memòria de la activitat realitzada anteriorment tal i com estableix l’article IX, 

apartat d, inhabilita la comprovació del compliment dels apartats a, e i f del mateix article IX de la 

normativa  Modalitat C de la convocatòria d’ajuts econòmics a les associacions per a la realització 

d’activitats culturals a la sol·licitud SOL 1116_C_NOV_3 realitzada per la Colla Castellera 

Universitària “Els Pataquers”, per la qual cosa s’obre període d’esmenes per tal de poder fer les 

comprovacions pertinents, amb un període màxim de cinc dies naturals. 

 

No presentar la memòria de la activitat realitzada anteriorment tal i com estableix l’article IX, 

apartat d, inhabilita la comprovació del compliment dels apartats a, e i f del mateix article IX de la 

normativa  Modalitat C de la convocatòria d’ajuts econòmics a les associacions per a la realització 

d’activitats culturals a la sol·licitud SOL 1116_C_NOV_4 realitzada per l’Associació d’Alumnes i 

Exalumnes de Dret Ambiental, per la qual cosa s’obre període d’esmenes per tal de poder fer les 

comprovacions pertinents, amb un període màxim de cinc dies naturals. 

 

 

CODI ASSOCIACIÓ ESTIMACIÓ MOTIU 

SOL1116_C_NOV_1 
Assemblea de la Facultat 
d’Educació i Psicologia 

Estimada 
parcialment 

- 

SOL1116_C_NOV_2 
Asociación de Estudiantes 

e Investigadores Chinos 
de Tarragona 

Desestimada 
Incompliment de la 
normativa, apartat 

VI.a. 

SOL1116_C_NOV_3 
Colla Castellera 

Universitària “Els 
Pataquers” de la URV 

Desestimada 

Incompliment de la 
normativa, article 

VI.a. 
 

Incompliment de la 
normativa, article IX 

obligacions 

SOL1116_C_NOV_4 
Associació d’Alumnes i 

Exalumnes de Dret 
Ambiental 

Desestimada 
Incompliment de la 
normativa, article IX 

obligacions 

SOL1116_C_NOV_5 

 
Associació Àrab 

d’Estudiants de Tarragona 
 

Desestimada 
Incompliment de la 
normativa, article IX 

obligacions 



 
Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 
 
 

No presentar la memòria de la activitat realitzada anteriorment tal i com estableix l’article IX, 

apartat d, inhabilita la comprovació del compliment dels apartats a, e i f del mateix article IX de la 

normativa  Modalitat C de la convocatòria d’ajuts econòmics a les associacions per a la realització 

d’activitats culturals a la sol·licitud SOL 1116_C_NOV_5 realitzada per l’Associació Àrab 

d’Estudiants de Tarragona, per la qual cosa s’obre període d’esmenes per tal de poder fer les 

comprovacions pertinents, amb un període màxim de cinc dies naturals. 

 

 

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

Rovira i Virgili. 

 
  

La Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

  

 

 

Patricia Sofía Guzmán Valdés    Leandra Mestre Poveda 

 

Tarragona, 24 de novembre de 2016. 

 

 

 

- La resolució expressa de concessió del premi no exhaureix la via administrativa. Les persones 

interessades poden interposar recurs davant la Copresidència del Consell d’Estudiants en el termini de 

cinc dies natural 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. 

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

convenient per la defensa dels seus interessos. 

 
 
 

 
 

 


