RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT DEL PROGRAMA
D’AJUTS ECONÒMICS A LES ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS I GRUPS
D’ESTUDIANTS DE LA URV PEL CURS 2020-21
Atesa la resolució de convocatòria del programa d’Ajuts econòmics a les activitats de les
associacions i grups d’estudiants de la URV pel curs 2020-21 i un cop analitzades les propostes
per la comissió d’avaluació dels ajuts i ateses les al·legacions presentades a la resolució del
vicerectorat d’estudiants i ocupabilitat d’acceptació i denegació de les activitats en el marc del
programa d’Ajuts econòmics a les activitats de les associacions i grups d’estudiants de la URV
pel curs 2020-21 publicada el dia 19 d’abril de 2021,
RESOLC
1. No acceptar les següents despeses:
ASSOCIACIÓ D’ALUMNES I EXALUMNES DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA
Activitat
Despesa
Import (€)
Motiu
Seminaris
Plataforma Zoom
41,97 €
Despesa supèrflua o
virtuals/webinars
innecessària per a la realització
de l’activitat
Seminaris
Subscripció
111,00 €
Despesa supèrflua o
virtuals/webinars
complement
innecessària per a la realització
“Seminari Web”
de l’activitat
ASSOCIACIÓ INTRO-MENT
Activitat
Despesa
Import (€)
Motiu
Despeses i recursos
Plataforma Zoom
169,47 €
Despesa supèrflua o
imprescindibles pel
innecessària per a la realització
funcionament i activitat
de l’activitat
administrativa de
l’entitat

2. Acceptar la resta de despeses presentades.
3. Atorgar a les activitats acceptades els ajuts següents:
COLLA CASTELLERA UNIVERSITÀRIA ELS PATAQUERS DE LA URV
Activitats
Ajut (€)
Assajos del Tram de Primavera
1.147,08 €
Material (cascs i ports)
167,40 €
Revista “El Patacó”
100,00 €
ASSOCIACIÓ D’ALUMNES I EXALUMNES DE DRET AMBIENTAL DE TARRAGONA
Activitats
Ajut (€)
Tarragona International Environmental Law Colloquium
1.150,00 €
Seminaris virtuals/webinars
200,00 €
Activitats de cooperació
100,00 €

Despeses de l’AEEDAT
ASSOCIACIÓ INTRO-MENT

180,00 €

Activitats
Retir de pràctica intensiva de meditació
Jornada de portes obertes de meditació
Conferència “Alliberar-nos dels nostre condicionaments: el treball sobre
sí versus el bypass espiritual”
Conferències “Veus internes: l’infant interior”
Conferència: “La biografia del silenci. Què pot aportar la meditació en la
nostra vida”
Despeses i recursos imprescindibles pel funcionament i activitat
administrativa de l’entitat
ASSOCIACIÓ URVOLTATGE RACING
Activitats
Equipament URVoltatge Racing
Creació del carenat
Caixes de bateries
Llantes del prototip de moto elèctrica

Ajut (€)
600,00 €
150,00 €
400,00 €
400,00 €
250,00 €
62,00 €

Ajut (€)
500,00 €
300,00 €
700,00 €
1.500,00 €

4. Que la tramitació dels pagaments de l’ajut concedit per cada activitat no es farà efectiva fins
que l’execució de l’activitat estigui plenament permesa i no suposi un risc per la salut d’acord
amb els criteris i les restriccions que fixa el PROCICAT en cada moment.
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