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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

05 de Juny de 2015 
 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a l’aula X del Campus Catalunya (Tarragona), 

a les X, el dia 05 de Juny de 2015. 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 

2. Informe de la co-presidència. 

3. Afers en tràmit: aprovació, si s’escau, del pressupost de l’activitat de la ETSA 

4. Afers en tràmit: Obertura de ajuts per assistir a congressos A, B, C, D. 

5.  

6. Torn obert de paraules  

Presents: 

Sara Reigada Sanclemente 

Miguel Corazón de Jesus Domenech 

Patricia Guzmán Valdés 

Antonio Altuna Coy 

Laura Febregat Aibat 

Albert Morera Blanco 

Antonio Ovidiu Darjan
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1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR 

- S’aprova per unanimitat. 

2-INFORME DE LA CO-PRESIDÈNCIA  

La co-presidenta Laura Moya no ha pogut assistir degut a altres compromisos. 

Aquest mateix dia s’ha realitzat la reunió del CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) 

on es presentava el decret de preus. Hi ha hagut varis canvis, des de el CEUCAT s’havia 

demanat varis punts i d’aquests s’han aprovat la meitat, tot i que des de el CIC afirmen que 

casi tots els punts s’han aprovat i els que no, s’han ajustat molt a les demandes del 

CEUCAT, però realment no ha sigut així. 

Un dels punts era la pujada de preus de algunes carreres d’enginyeria que han passat de 

coeficient B a coeficient C, casi sense comunicar-ho. Després de moltes queixes, enlloc de 

retornar els diners o tornar a passar aquestes enginyeries a coeficient B un altre cop van 

decidir fer-ho a traves de la beca d’equitat, per tant, tots aquells estudiants que es 

trobessin en el cas haurien de demanar la beca de equitat per a que se’ls tornés els diners. 

Es va demanar que, si realment hi havia la voluntat de tornar els diners, es tornessin 

automàticament i que els estudiants no haguessin de fer aquests tràmits. 

[MIN 3]El tema de les famílies monoparentals no es contempla, s’ha dit que un dels 

requisits es que presentar el carnet de família monoparental no suposa que la renda 

familiar no sigui alta, però també es contempla famílies nombroses, però fa molt de temps 

que es va treure la família el monoparental i per tant des de el CEUCAT els requisits per 

obtenir el carnet si que contempla la economia familiar. 

S’introdueix una nova taxa a la sol·licitud de les universitats d’uns 30 Euros que servirà 

per obtenir la còpia electrònica autentificada del títol. 

[MIN 4,25]Es manté la bonificació del 30% dels consells socials a màsters no 

professionalitzadors, s’arregla el que paguen els centres adscrits en concepte de tutoria i 

hi ha una nova introducció de beques que serviran per fraccionar la matricula en 10 

mesos, durant el procés de matriculació, l’estudiant que desitgi aquesta beca marcarà una 

casella al banc Sabadell o caixa d’enginyers ingressant directament a la universitat el cost 

íntegre de la matricula i l’estudiant pagarà els cost mes a mes fins a 10 mensualitats en el 

cas de fer-ho en un quadrimestre el cost d’obertura serà de 14 Euros i en el cas de fer-ho 

en dos quadrimestres seran 24 Euros, no hi ha interessos i el màxim son 7000 euros. 

La facultat d’econòmiques ha aprovat el seu reglament de centre. 

La co-presidenta Sara Reigada va parlar amb la vicerectora de la URV, la Arantxa 

Capdevila, La vicerectora es vol reunir amb el CEURV. La reunió es celebrarà el 

divendres 12 a les 10 del matí. 
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3- AFERS EN TRAMIT: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE 

L’ACTIVITAT DE LA ETSA 

Els representants de la ETSA van fer divendres 30 de Maig una activitat en la que el 

CEURV els van ajudar econòmicament i el pressupost s’ha de aprovar aquesta 

reunió. Es va ajudar pagant els 350 Euros que els costava llogar l’equip d’àudio. 

L’activitat era un concurs de paelles en el que participaven tant estudiants com 

professors. 

Es demana des de els presents a la reunió que per properes activitats de facultats, 

es promogui el bon companyerisme i es convidi a les facultats veïnes del mateix 

campus i fins i tot altres campus a participar en les activitats que s’organitzin. 

També es proposa fer reunions per poder valorar la repercussió de les activitats 

que es proposen a la comunitat universitària per tal de decidir si es convenient 

ajudar econòmicament a les activitats que son d’interès. 

4- AFERS EN TRAMIT: OBERTURA DE AJUTS PER ASSISTIR A CONGRESSOS A, 

B, C, D. 

Es proposa la obertura dels ajuts per assistir a congressos al Juny amb un 

pressupost de 5000 Euros. Del dia 8 de Juny al 15 de Juny obrir el termini per 

portar la documentació, la següent setmana per acabar de portar la documentació 

que falti i es proposa fer la reunió de la comissió de ajuts el dia 25 de Juny a les 

11,00h al despatx de la OFES.  

Es demana que el correu informatiu s’enviï a les facultats enlloc de estudiants per a 

que els estudiants de màster que tenen un correu diferent als estudiants de grau, 

puguin rebre la informació, a més a més es demana fer un cartell per penjar-lo a les 

diferents facultats per properes convocatòries. 

- S’aprova per unanimitat. 

 

Promoció des del Consell Social dels Premis de Recerca de Batxillerat per tal que 

els alumnes col·laborin.  

-  S’aprova per unanimitat. 
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- TORN OBERT DE PARAULES  

Es posa en debat que des de la Facultat de Lletres, concretament el  Departament 

de Comunicació, els graus de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i 

Relacions Públiques  que els alumnes de 2ª i 3ª hauran de realitzar el treball de fi 

de grau en grup de forma obligatòria. La reunió amb la cap d’ensenyament va 

comentar que allò es faria sí o sí amb possibilitat de fer-ho a altres facultats. 

Es comenta que la falta de professorat respecte el nombre d’alumnes és un dels 

principals motius. Un dels altres motius és que si es vol dur a terme aquests 

proposta és perquè en aquests graus en moltes ocasions el Treball de Fi de Grau 

són curtmetratges o guions audiovisuals i que és millor fer-ho en grup. Sense cap 

contemplació de que l’alumne pugui decidir si fer-ho sol o no.  

Des de la facultat de lletres s’ha intentat fer alguna cosa però no hi ha hagut 

manera.i segons el representant del departament no s’ha aprovat en junta ja que a 

ell no l’han convocat en cap junta.  

Es proposa que en la propera junta es comenti el tema o que s’enviï un correu a 

aquesta on digui que no estan d’acord amb l’aprovació o bé que es justifiqui si està 

aprovat.  

Fer-ne un seguiment de l’evolució i prendre accions. Demanar l’acta on s’ha 

aprovat,  i saber si realment ha estat una decisió majoritària.  

S’especula que pels pocs dies que fa que és estrany que hagi passat pel consell de 

govern i que s’han d’assabentar del cert si està aprovat o no. Cal descarregar les 

bases actuals del TFG per comprovar si hi ha hagut canvis oficials. 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Reigada Sanclemente                                                              Laura Moya Núñez 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 
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Sofía Acosta 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 


