
 
 
 
 

Adjudicació provisional d’ajudes econòmiques a associacions d’estudiants 
de la Universitat de les Illes Balears 

 
 

Associació   Ajuda sol·licitada Ajuda concedida  Causes de denegació 
Associació d’Oratòria i Debat   1.000 No 4 

Associació d'Alumnes i Exalumnes de la UOM (AUOM)   1.817 No 1, 2, 3, 5 

Associació d'Alumnes de la UOM de la Seu d'Eivissa   1.249,16 No 1, 2, 3 

Associació d’Estudiants de Mobilitat   2.240 1.600  

 
S’obre un termini d’al·legacions i esmenes de l’adjudicació provisional d’ajudes del 22 al 23 de març de 2022. 
 
Per esmenar la causa de denegació,* les associacions afectades han de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó, Registre General de la Universitat. Campus 
universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5. Seu universitària de Menorca: carrer de Santa Rita, 11, Alaior. Seu universitària d’Eivissa i Formentera: carrer del Calvari, 1, 
Eivissa) una solicitud adreçada al Vicerectorat d’Estudiants, segons el model que s’adjunta, i han de presentar els documents requerits per poder concedir l’ajuda sol·licitada 
i les justificacions que estimin pertinents. 
 
* Causes de denegació: 

1. No lliurar una fotocòpia del document d’identificació fiscal de l’associació que demana l’ajut. 
2. No lliurar el document acreditatiu de la representació que té la persona que fa la sol·licitud i fotocòpia del seu DI. 
3. No lliurar una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o el compte corrent on l’associació vol que es faci el pagament per transferènc ia bancària (la titularitat 

ha de ser de l’associació que fa la sol·licitud). 
4. No presentar un pressupost detallat. 
5. Falta d'adequació a la política mediambiental de la UIB (es prioritzen les publicacions en format digital). 

 
Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
 
Carmen Touza  
Vicerectora d’Estudiants  



 

 

 

 

Model de sol·licitud  
 

Ajudes per a associacions d’estudiants de la UIB. Any 2022 
 

Dades relatives a l’associació d’estudiants 

Associació:    CIF:  ____________________ 

Adreça:   _____ 

Codi postal:_ Localitat:_  Província:_  

 __________________ 

Telèfon: E-mail:_   
 

 

Dades relatives al representant legal de l’associació d’estudiants 

Cognoms i nom:_    DI:_____________  

Adreça:_    Codi postal:____Localitat:_  

Província:____________________________________________________________ 

    Telèfon: ____E-mail:________________  

 

 



Exposa:  

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

I, per això,  

 

Demana: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________________________________________

__________ 

Documentació adjunta: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

               ,       de           de 2022 

 

 

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament 
habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat 
esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la. 

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, 
limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els 
drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, 
cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears), o a l'adreça electrònica 

<dpo@uib.es>. També teniu el dret a reclamar davant l'autoritat de control a: 

<https://www.aepd.es>. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-
les d'acord amb la finalitat per a la qual varen ser recollides. 
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