
 
 

RESOLUCIÓ DELS VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT PER LA QUAL ES RESOLEN LES 
SOL·LICITUDS D’AJUTS ECONÒMICS A LES ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS I GRUPS 
D’ESTUDIANTS DE LA URV PEL CURS 2021-22 

 

Antecedents 

El 26 d’octubre de 2021 es va publicar la resolució del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat 
per la qual es va convocar el Programa d’ajuts econòmics a les activitats de les associacions i 
grups d’estudiants de la URV per al curs 2021-22 segones les bases aprovades i s’establia en 
10.000 € la dotació econòmica màxima destinada als ajuts per a tot el curs.  

El període de presentació de sol·licituds va començar el 2 de novembre i ha finalitzat el 12 de 
desembre de 2021. 

S’han rebut 6 sol·licituds de les 14 associacions i grups d’estudiants que en aquella data tenien 
la inscripció vigent al Registre d’associacions i grups d’estudiants de la URV.  

La comissió d’adjudicació dels ajuts, formada per la Dra. Maria Bonet (vicerectora d’Estudiants i 
Ocupabilitat), el Sr. Albert Moragas (copresident del Consell d’Estudiants) i el Sr. Miguel Ángel 
García (cap de l’Oficina de l’Estudiant) s’ha reunit el 13 de gener de 2022 per analitzar i avaluar 
les sol·licituds rebudes. 

D’acord amb els antecedents assenyalats, i de conformitat amb les bases de la convocatòria,  

 

RESOLC 

 

1. Atesa la dificultat per cobrir el 100% dels imports sol·licitats per finançar les activitats 
previstes per les associacions, augmentar la dotació total destinada als ajuts a 10.939,10 €, que 
corresponen a la totalitat de la partida prevista al Pressupost de la URV per a 2022 per a 
associacionisme. 

2. Atorgar el ajuts econòmics a les associacions següents: 

Associació Ajut (€) 

URBots 1.776,66 € 
Associació d’Alumnes i Exalumnes de dret ambiental de Tarragona (AAEDAT)  1.776,66 € 

Associació d’estudiants de Ciències de la Salut (AECS)  1.776,66 € 
URVoltage Racing 1.776,66 € 

Associació d’Estudiants de Filologia Catalana de la URV  1.776,66 € 
Colla Castellera Universitària Els Pataquers de la URV 2.055,80 € 

 

 

 

 

 

La vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat 
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