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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

30 de Gener de 2015 
 

 

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

les 11.00h, el dia 30 de Gener 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 dels ajuts A, B, C i D 

anterior. 

4. Modificació del reglament de la Lliga de debat 

5. Modificació del reglament del concurs del cartell de la festa major 

6. Designació d’estudiants a les comissions  

7. Canvi del reglament del consell d’estudiants 

8. Torn obert de paraules  

9. Punt de reglament del consell de centre 

Presents: 

Sara Reigada Sanclemente 

Albert Barrall Vadú 

Adrià Agramunt Llamas 

Gemma Fornos Fabregat 

Alex Briñon Garcia 

Edgar Sumalla Atienza 

Adriana Madueño Cano 
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Weixiao Lai Xia 

Cristina Pallàs Guardiola 

Amancio Llanes Vidal 

Albert Morera Blanco 

Sergi Martín Arbós 

Montserrat Vizcarro Nogues 

Marina Mallafrè Balsells 

Oriol Perelló Català 

Sofía Acosta Bellés 

Laura Moya Núñez 

Miguel Corazón de Jesus Domenech 

Andrea Guzmán Valdés 

Patricia Guzmán Valdés 

Antonio Altuna Coy 

Victoria porres Puente 

Laura Febregat Aibat 

Anna Prim Amador 

Pablo Espin Aguade 

Cristina Martínez Hidalgo 

Javier Ferrer de la Peñita 

 



Conselld’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili     OFES  - Campus Catalunya  - 977 558 483 - ofes@urv.cat 

                  Avinguda Catalunya, 35. 43002 – Tarragona     

 

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

- S’aprova per unanimitat. 

2-INFORME DE LA CO-PRESIDÈNCIA  

S’informa de la nova presidència del CEUCAT que es va escollir a la última reunió on van 

assistir la Sara Reigada i el Guillem. El nou president del CEUCAT es el Luis Fontaler de la 

Universitat de Barcelona i els representants de junta encara estan per escollir. 

Encara està per decidir els assistents de la junta de la URV que aniran a les reunions del 

CEUCAT. La propera reunió es celebrarà el 21 de Febrer de 2015. 

El motiu del present ple es obrir el concurs de cartells de la festa major, engegar la 

lliga de debat, engegar la festa major i decidir qui formarà part de la comissió de la 

festa major. La Victòria Porras es presenta voluntària per formar part de la 

comissió. 

Un altre tema obert des de el CEUCAT es el tema del 3+2, s’estan mobilitzant des 

del govern per aprovar la llei i, des del CEUCAT es va fer un comunicat en contra ja 

que no han tingut en compte la opinió de la comunitat universitària. A continuació 

s’explica l’estat actual de la qüestió per als qui no la coneixen amb detall. Moltes 

universitats estan en contra i la gran majoria del estudiants, a més a més volen 

aplicar un canvi a tota pressa i sense consensuar amb la comunitat universitària. 

La llei dona llibertat a les universitats per fer graus de 3 o 4 anys, el problema es 

que un mateix Grau podrà ser de 3 o 4 anys depenent de la Universitat, una altre 

problema es el preu del crèdit, ja que el preu del crèdit de Màster és mes car que 

no pas de Grau. A més a més a la URV hi ha el problema afegit de que només 

aconsegueix retindré al 15% dels estudiants  per fer un Màster a la URV i, per tant 

perdria molts alumnes i l’afectaria econòmicament. I això passarà amb totes les 

universitats petites, cada vegada tindran menys recursos i a la llarga podrien 

desaparèixer o fer desaparèixer alguns ensenyaments si aquest canvi no es fa de la 

manera correcte. 

3- AFERS EN TRÀMIT: APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PRESSUPOST DELS AJUTS 

A, B, C I D 

- S’aprova per unanimitat. 
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4- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA LLIGA DE DEBAT 

Cal fer una petita modificació. s’ha de modificar tot allò on consti la data del curs 

anterior, per exemple al punt on posa “poden participar les persones matriculades 

al curs 2013-2014” s’ha de canviar, i enlloc de canviar la normativa cada any es 

proposa canviar-ho per “l’any vigent”. 

Una persona assistent pregunta si les persones de màster i doctorat també hi 

poden participar. sí, totes les persones matriculades poden participar a la lliga de 

debat. 

- S’aprova la proposta per unanimitat. 

Es proposa també canviar el punt 7, on s’explica que hi haurà un cronòmetre sobre 

el faristol i un altre que el pugui controlar l’organització, però per tema logístic no 

es viable controlar el cronòmetre de sobre el faristol, per això es proposa un sol 

cronòmetre que pugui controlar la organització.  

Les sessions de debat es realitzaran pel matí a la Sala de Juntes i per la tarda a la 

Sala de Vistes. 

- S’aprova la proposta per unanimitat. 

El següent punt, és només nomenclatura, enlloc de 1.1 i 1.2 es proposa 1.A i 1.B. 

- S’aprova per unanimitat. 

Al article 11 es també només nomenclatura, enlloc de posar-ho per punts, es posa 

també A, B, C, D, E i F. 

- S’aprova per unanimitat. 

El tema del debat suposadament es de un tema de actualitat que es vota pels 

membres de la organització, però ja que la lliga de debat va lligada a la de la xarxa 

vives, es proposa que el tema sigui el mateix que proposa la Xarxa Vives. 

- S’aprova per unanimitat. [minut 00.25.00] 

5- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA 

MAJOR 

Arrel de l’última reunió de la Comissió de la Festa Major es va estar parlant de fer 

aquest ple per tal de modificar la normativa del concurs i aprovar que es pugui 

finançar per endavant.  

Volem dotar aquesta comissió, de la que en pot formar part tota aquella persona 

que vulgui i que formi part del Consell d’Estudiants, de prou poder per decidir 
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coses en referència a aquest concurs que siguin necessàries. Per exemple si s’ha 

d’aprovar una convocatòria, que tota aquesta comissió té la competència i no 

caldria reunir a tot el Consell d’Estudiants per tal d’aprovar-la. 

Hi ha d’haver compromís d’assistència a les reunions per part de les persones que 

vulguin formar par de la comissió i aquelles que no vulguin assistir a les reunions 

que ho expressin també. Havíem pensat que el nombre ideal, veient com va anar la 

setmana anterior, seria d’entre 5 i 10 persones. Aniria bé que el dia que s’hagi 

d’aprovar alguna cosa hi siguem els 10. [min 33] 

Es pregunta a la Sara si els membres de la comissió s’encarregaran cadascú de 

diferents tasques. Sí, hi ha moltes activitats que s’han parlat de fer per la festa 

major:  

- Paellada o concurs de paelles 

- Actuació de castells 

- El concurs de grups de música amb l’actuació final del grup que va guanyar 

l’any anterior (Relamidos) 

- Karaoke 

- Cinema a la fresca 

- Ficar barres a cada campus 

- Gravar el videoclip de la cançó de la festa major 

- Conferències (cal parlar amb cada departament) 

- Competicions esportives 

Sobre tot cal mirar quines oportunitats de finançament hi ha, per tal de gastar el 

menys possible del pressupost. 

[min 40]Es proposa crear una comissió per la festa major on hi participin tant 

membres del CEURV com un nombre de estudiants a determinar i que aquestes 

persones tinguin poder per decidir en quant a obertura de activitats i així agilitzar 

el procés de preparació i no haver de convocar tot el CEURV. No obstant per la 

aprovació de reglament de qualsevol activitat sí serà necessària la participació del 

CEURV. 

[min 50] En e tema del concurs del cartell de la festa major, cal determinar els dies 

de la presentació dels cartells. Es llegeixen les bases del curs anterior i es proposa 

la modificació de les dates de la festa major (27 al 30 d’abril). 

- S’aprova per unanimitat. 

Es proposa el canvi de la data del curs (de 2013-2014 a 2014-2015). 

- S’aprova per unanimitat. 
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 Al punt 3.1. del reglament cal afegir al cartell l’any de realització (Festa major 

2015). 

- S’aprova per unanimitat. 

Al punt 4.7 afegir que s’haurà de presentar una proposta en un sol color per fer 

servir en el marxandatge de la festa major. La mateixa proposta però fent servir un 

sol color per estalviar, ja que cobren per cada color que es vulgui posar. 

- S’aprova per unanimitat 

En quant a la obertura del concurs de cartells es proposa del 2 al 20 de febrer per 

poder presentar els cartells. 

- S’aprova per unanimitat. 

Es proposa eliminar del reglament la part on posa que hi haurà al jurat un 

dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts plàstiques ja que es 

va posar en un moment en que un dels co-presidents coneixia una persona per fer 

de jurat, actualment, les persones que estem a la co-presidència, no coneixem a 

ningú d’aquetes característiques que vingui de forma voluntària, així doncs, a no 

ser que algun membre del presents conegui a algú, es proposa eliminar aquest 

punt del reglament, a més a més enlloc de ser 2 membres del CEURV, que en siguin 

3 i que la persona que estigui a vicerectorat, que es membre del jurat, en cas de 

empat tindrà un vot de qualitat 

- S’aprova per unanimitat [min 01.00.26] 

Es convoca la reunió del jurat del concurs de cartells pel dia 26 de febrer. Les 

persones del CEURV que vulguin participar a la comissió com a jurat ho podran 

demanar.  

S’apunten per participar al jurat del cartell: 

- Victoria 

- Antonio 

I encara manca una persona per participar al jurat. 

- S’aprova per unanimitat. [min 01.04.00] 

6- DESIGNACIÓ D’ESTUDIANTS A LES COMISSIONS  

Es recorda que encara falten vacants per diferents comissions i que, les persones 

que no s’hagin apuntat a cap comissió entraran en sorteig per les vacants que 

manquen. 
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Les comissions que encara falten d’assignar son: 

 Tercera Missió (Claustre 23/05/13: 1 estudiant a proposta del Consell d’Estudiants). 

 Elaboració d’un nou Pla d’Igualtat (Claustre 24/11/11: 4 estudiants). 

 Internacionalització (Grau) (Claustre 23/05/13: 2 estudiants (1 de Grau i 1 de 

Postgrau); suplents: copresidents del Consell d’Estudiants). 

 Internacionalització (Postgrau) (Claustre 23/05/13: 2 estudiants (1 de Grau i 1 de 

Postgrau); suplents: copresidents del Consell d’Estudiants). 

 Usuaris del CRAI (Ciències) (Consell de Govern 30/10/13: Normativa d’organització i 

funcionament del CRAI: 1 estudiant de cada àmbit de coneixement: Ciències, Ciències 

de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura, Humanitats). 

 Usuaris del CRAI (Enginyeria i Arquitectura) (Consell de Govern 30/10/13: Normativa 

d’organització i funcionament del CRAI: 1 estudiant de cada àmbit de coneixement: 

Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura, 

Humanitats). 

 Avaluació del CDI (Art. 208 de l’Estatut de la URV: 3 estudiants, preferentment de 

diferents ensenyaments i cicles). 

 Investigació (Art. 128 de l’Estatut de la URV: 3 estudiants claustrals de 3r cicle). 

 Política Lingüística (Art. 94 de l’Estatut de la URV: composició establerta pel Consell de 

Govern. Consell de Govern 11/07/13: 1 estudiant per cadascuna de les agrupacions de 

la Disp. Addic. 6ª de l’Estatut de la URV.). 

 Seguiment de la gestió dels òrgans de govern (Claustre 20/05/04: 2 estudiants). 

 Econòmica (Art. 248 de l’Estatut de la URV: 3 estudiants). 

 URV Solidària (Consell de Govern 18/02/04: 4 estudiants). 

S’apunten a les comissions... [min 01.20.00] 

- Anna Prima a la comissió econòmica 

- Sofía Acosta a la comissió de política lingüística 

- Carles Cercós Pérez a la comissió de Seguiment de la gestió dels òrgans de 

govern 

- Miguel Corazón a Règim disciplinari (Comissió no vigent?) 

- URV solidària (?) 

Es farà per sorteig i aquelles places que sobrin s’obriran a tots els estudiants. 

7- CANVI DEL REGLAMENT DEL CONSELL D’ESUTDIANTS  

Canvis de nomenclatures: 

Art. 2.1 a) dels i de les estudiants / els i les co-presidents  

8- TORN OBERT DE PARAULES  
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1. Proposta sobre ser mentor (ICENTER) d’alumnes Erasmus de manera 

voluntària, sense convalidació de crèdits lliures per tal que el mentor i l’alumne 

estranger puguin ser de la mateixa rama d’ensenyament. 

2. Que es reconeixin els crèdits lliures d’activitats com per exemple ser mentor 

amb igualtat per a tots els graus, ja que en alguns d’ells se’n convaliden només 4 

mentre que altres directament 6 o dos de 3. 

3. Proposta de lloguer dels futbolins a una empresa externa per la Festa Major 

URV. 

9- PUNT DE REGLAMENT DEL CONSELL DE CENTRE 

En formen part tant representants del claustre com de junta, els consells dels 

departaments i els delegats. Aquí trobareu que hi ha una manera de restringir que 

no hi hagi més delegats que representats escollits pel consell de departament, 

junta o claustre.  

S’intentarà facilitar la compaginació dels membres del consell amb els estudis, les 

reunions seran faltes justificades.  

Si es vol dur a terme alguna activitat en els Consell de Centres es pot parlar amb el 

Consell d’Estudiants i amb el Ple per tal de cedir espais físics i dotar de recursos 

econòmics. 

Quan es reuneixen tots els membres del Consell de Centre en direm Ple, que s’ha de 

reunir mínim dos vegades per quadrimestre. Les convocatòries s’han de fer 

preferiblement per mitjans electrònics.  

Invitació a crear el Consell de Centre en cadascun dels respectius Centres dels 

membres de la reunió. 

Tota la informació està disponible a Normativa urv  Reglament consell de centre. 

(FINAL) 

 

 

 

 

 

 



Conselld’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili     OFES  - Campus Catalunya  - 977 558 483 - ofes@urv.cat 

                  Avinguda Catalunya, 35. 43002 – Tarragona     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Reigada Sanclemente                                                              Laura Moya Núñez 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

Sofía Acosta 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 


