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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

18 de Desembre de 2015 
 

 

Reunit el Consell d’Estudiants de la URV a l’Oficina de l’Estudiant del Campus Catalunya 

(Tarragona), a les 16.00h, el dia 18 de Desembre de 2015. 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (24/11/2015) 

2. Informe CEURV 

3. Elecció dels representants a la comissió d'usuaris del CRAI 

4. Creació dels Consells de Centre (pendent) 

5. Afers de tràmit 

6. Precs i preguntes 

Presents: 

Sr. Adil AGRANDI EL ARBAOUTI, Sra. Sofia ACOSTA BELLES, Sr. Miguel CORAZÓN DE 

JESÚS DOMENECH, Sra. Patricia Sofia GUZMÁN VALDÉS, Sra. Laura MOYA NUÑEZ 

 

************************************** 

Excusen la seva assistència: 

Sr. Javier FERRER DE LA PEÑITA, Sra. Marta CÁCERES TORROJA, Sra. Anna PRIM 

AMADOR, Sra. Sara REIGADA SANCLEMENTE 
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1- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR 

- S’aprova per unanimitat. 

2-INFORME CEURV  

Amb la dimissió de Sara Reigada en l’anterior Ple, serà substituïda per Miguel 

Corazón de Jesús, nou co-president del CEURV, juntament amb Laura Moya. 

En data del 15 i 16 d’abril, s’acollirà el ple del CEUCAT a la URV, es fa proposta de 

incloure unes jornades de formació per representants el dia 14, i començar a 

planificar-ne pròximament l’organització. 

S’informa també que del CEUCAT s’està treballant entre altres els següents temes: 

 Comissió de comptabilitat analítica, per tal de saber si els estudiants paguen 

més o menys del màxim establert per la llei. La URV, degut a  les retallades, 

supera el màxim. La intenció es que es vegi que totes les universitats 

destinin part del pressupost a docència i investigació, a més de saber 

aquesta quantitat destinada.  

 

 Mobilitat i habitatge: per demanar una T-Estudiant i exposar propostes per 

facilitar habitatges estudiantils. 

3- ELECCIÓ DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ D’USUARIS DEL CRAI 

Actualment encara hi queda vacants a la comissió d’usuaris del CRAI als 

ensenyaments de: Enginyeria i Arquitectura, Humanitats i Ciències de la Salut. 

El límit per cobrir les vacants és el dia 21/12/2015, ja que el dia següent es 

celebrarà la reunió del Consell de Govern, on s’hauran de proposar els nous 

representants. 

Per tal de cobrir aquestes vacants, es proposa enviar un correu electrònic a tots els 

estudiants i les vacants siguin omplertes amb ordre d’inscripció entre els 

interessats. 

S’aprova per unanimitat 
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4- CREACIÓ DELS CONSELLS DE CENTRE 

Es manifesta la voluntat de permetre i potenciar la creació de tots aquells consells 

de centre que ho desitgin, per tant es pren la resolució de tenir per 

automàticament aprovades totes aquelles sol·licituds que arribin, tot mantenint el 

requisit d’informació. 

Es delega en els coordinadors la tasca de cercar i convocar els membres possibles 

de cada consell de centre per cercar i promoure la constitució dels mateixos i 

establir les dinàmiques de treball pertinents. 

S’aprova per unanimitat. 

5- AFERS DE TRAMIT 

Es proposa delegar la resolució dels ajuts ABCD de la convocatòria d’ajuts de les 

modalitats A, B, C i D publicada el 30 de Novembre de 2015, en la mateixa Comissió 

d’ajuts ABCD del Consell d’estudiants que es reuneix a continuació, a fi i efecte de 

poder acomplir els terminis i donar tràmit a les sol·licituds dins el tancament del 

pressupost del any en curs. 

S’aprova per unanimitat. 

Es constata la necessitat de designar formalment un representant dels estudiants 

al CIC en el següent consell de govern, es proposa que sigui Miguel Corazón de 

Jesús Domènech en substitució de la Sara Reigada Sanclemente. 

S’aprova per unanimitat. 

6- PRECS I PREGUNTES 

Es proposa una reunió amb la Vicerrectora d’Estudiants i Comunitat Universitària 

per tal de comentar els següents punts: 

 -Reorganització del CAE 

 -Com organitzar els becaris 

 -Creació d’una guia per formar els nous becaris 

-Curs inicial per saber utilitzar el “Houdini”, per tal de poder administrar 

correctament les webs del CEURV. 

Es comenta la possibilitat de reorganitzar la coordinació del CEURV, d’acord amb 

l’autonomia pressupostaria dins l’assignació concedida. Tot i que aquesta mesura 

implicaria fer mes visible el treball o replantejar-se la quantitat de becaris. Es 
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constata que hi ha mes becaris OFES amb dependència funcional desconeguda i es 

pretén cercar si podrien ser útils cara els consells de centre. 

 

 
 
 

Miguel Corazón de Jesús                                     Laura Moya Núñez 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 
 
 
 
 
 
 

Sofia Acosta 
Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 
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Tarragona a 21 de desembre de 2015 

Després de les oportunes consultes amb els interessats i tot constatant el seu 

interès en formar-hi part, el CEURV proposa que esdevinguin nomenats membres 

de la Comissió d’usuaris del CRAI en el CONSELL DE GOVERN del dia 22 de 

desembre de 2015 els següents estudiants. 

Branca Art i humanitats 

 Laura Carpio Aznar (laura.carpio@estudiants.urv.cat)  

Grau d’Angles 

Branca Enginyeria i arquitectura 

 Mohamed EZ ZAHYRY (Mohamed.ezzahyry@estudiants.urv.cat) 

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Branca Ciències de la salut 

 Mireia Grau Codorniu (mireia.grau@estudiants.urv.cat)   

Grau en Psicologia 

Branca Ciències socials i jurídiques 

 Sonia Figuerola Clotet (sonia.figuerola@estudiants.urv.cat) 

Grau en Dret 

Branca Ciències 

 Patricia S. Guzman Valdes (patriciasofia.guzman@estudiants.urv.cat)  

Grau en Biotecnologia 

 

 

Així mateix tot esmentant l’altre punt de l’ordre del dia, a saber l’elecció del 

representant dels estudiants de la URV al CIC es proposa Miguel Corazón de Jesús 

Domènech en substitució de la Sara Reigada Sanclemente, a qui volem agrair la 

dedicació en la tasca de representació de l’alumnat en aquest àmbit fins al moment. 

 

 

 

Miguel Corazón de Jesús     Laura Moya Núñez 

 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 
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