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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

14 d’Abril de 2016 
 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a la Sala de Graus del Campus Catalunya (Tarragona), 

a les 16.00h, el dia 14 d’Abril de 2016. 

Ordre del dia 

Prèvies 

Benvinguda institucional 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (02/02/2016) 

2. Informe CEURV 

2.1. Participació 

2.2. Accions 

2.3. Apoderament estudiantil 

3. Presentació CEUCAT 

3.1. Elecció representats al CEUCAT 

4. Informe dels Coordinadors dels Consells de Centre 

5. Presentació CREUP 

5.1. Elecció dels representants CREUP (ple 29 d’abril) 

6. Modificació reglament CEURV 

7. Modificació reglaments ajuts A,B,C,D 

8. Aprovació Convocatòria ajuts A,B,C,D 

9. Creació Comissió permanent 

10. Presentació dels actes del 25è aniversari URV i la comissió 

11. Presentació de la comissió d’usuaris del CRAI 

12. Presentació del Club de debat i convocatòria 

13. Canvi de format del Concurs Literari 2016 

14. Precs i preguntes 
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Presents: 

Laura Moya Nuñez, Patricia Sofia Guzmán Valdes, Llàtzer Zurano Domingo, Antonio Altuna Coy, 
Thaïs Morata Rosilo, Miguel Corazón de Jesús Domènech i Allisson Barros Souza com a secretari en 
funcions. 

 

Com a convidats: 

Julia Alegre Pons, Mohamed Ez Zahyry, Guillem Bas Cañas, Joel Pérez Buira, Miquel Gasparín 
Ferrando i Álex Marín Oliva. 

 

S’excusen: 

Adil Agrandi, Xavier Rigau, Laila Isach i Concepción Borràs. 

 

PRÈVIES 

Benvinguda institucional 

Reunits a la Sala de Graus del Campus Catalunya, donen la benvolguda institucional a tots el 

convidats al ple el Sr.  Josep Anton Ferré Vidal, Rector Magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, el  

Sr. Joan Pedrerol Gallego, President del Consell Social de la URV i Jordi Gavaldà Casado, Secretari 

Executiu del Consell Social. 

 Amb motiu de la recent finalització de la Lliga de debat ens acompanyen l’equip que representaran 

a la Universitat a la competició de la Xarxa Vives. 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR 

-S’ aprova per unanimitat. 

2. INFORME CEURV 

- S’expressa la preocupació per la baixa participació estudiantil en tots els òrgans universitaris 

on tenim representació. Així, s’informa al ple que el proper 15/04 té lloc al Campus Catalunya 

un curs de formació en oratòria i participació estudiantil. 

- S’informa que d’acord amb la delegació del anterior ple s’ha obert la convocatòria del Concurs 

literari de Sant Jordi. 

- Es realitza la presentació dels Consells de Centre, amb la assistència de la Patricia Guzmán com 

a coordinadora del Consell d’estudiants de la Facultat d’Enologia. 

- S’informa als assistents que en l’anterior ple del Consell de Govern, es va aprovar un canvi en el 

pagament fraccionat  de les matrícules, els tres pagaments s’hauran de efectuar abans de Nadal, 

però que en contrapartida es disminueix les penalitzacions per pagament endarrerit. 

3. PRESENTACIÓ CEUCAT 

S’informa al ple sobre la propera reunió que durà a terme el CEUCAT (Consell d’Estudiants de les 

Universitat Catalanes),  en que la URV exercirà d’amfitriona els propers 15 i 16 d’abril. 
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4. INFORME DELS COORDINADORS DELS CONSELLS DE CENTRE 

La Patricia Guzmán ens explica quines iniciatives, model d’organització i activitats es pretenen 

assolir com a Consell d’estudiants d’Enologia 

5. PRESENTACIÓ I ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS A LA AGO CREUP 

Es procedeix a escollir tres membres del CEURV, per anar al proper AGO (Assemblea general 

ordinària) de CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas), 

que es celebrarà a Ciudad Real (Castilla La Mancha) el dia 29 d’abril. 

Es designa representants del Consell d’estudiants de la URV a l’AGO de CREUP Ciudad Real: 

Miguel Corazón de Jesús Domenech  

Thaïs Morata Rosillo 

Patricia Sofia Guzmán Valdes 

 

6. MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CEURV 

S’aprova la versió  proposada d’acord amb la documentació del Reglament, amb delegació a la 

Coordinació per canviar aquells punts que siguin pertinents d’acord amb una revisió, ortogràfica, 

de sintaxi o de concordança amb la resta del ordenament universitari. 

I també per introduir aquelles modificacions que no modifiquin el fons ni l’esperit del text d’acord 

amb les recomanacions pertinents realitzades per Secretaria General o els Serveis Jurídics de la 

Universitat. 

Es fa especial esment a la problemàtica de restringir la participació al consell d’estudiants d’aquell 

representant electe que tingui deixadesa de funcions, ja que per apartar-lo del càrrec comportaria 

un canvi de la normativa electoral.  

 

7. MODIFICACIÓ REGLAMENTS AJUTS ABCD 

Es proposa modificar certs punts del reglament dels ajuts ABCD, sobretot es fa èmfasis que l’ajut B 

quedarà eliminat de la convocatòria. 

Així doncs, la pròxima convocatòria restaran els ajuts A,C,D (el B queda eliminat) 

Es fa delegació a la coordinació per aprovar aquells canvis normatius necessaris a fi i efecte de 

realitzar la corresponent modificació. 

 - S’aprova per unanimitat. 

8.  APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS ABCD 

S’aprova obrir una convocatòria dels ajuts tan bon punt s’hagin realitzat les modificacions 

pertinents d’acord amb els termes aprovats al pressupost. 

 - S’aprova per unanimitat. 
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9. CREACIÓ COMISSIÓ PERMANENT 

Es proposa crear una comissió permanent, que estaria formada pels coordinadors de cada Consell 

de Centre, els cinc estudiants del Consell de Govern i els dos Co-presidents del CEURV (Que amb la 

nova normativa sèrie anomenats coordinadors). 

 Les funcions que tindria la comissió serien: 

 - Organitzar i promoure la celebració de la Festa Major de la URV 

 - Aprovació d’afers urgents 

 - Coordinació i regulació dels Consells de Centre 

 - Tria del secretari i tresorer del CEURV 

 - Aquelles que se li deleguin per part del Ple. 

  - S’aprova per unanimitat. 

10. PRESENTACIÓ ACTES 25È ANIVERSARI URV I COMISSIÓ 

Julia Alegre Pons, com a representant de la comissió del 25è aniversari de la URV, ens explica les 

propostes que s’han realitzat per part dels estudiants i algunes de les idees que han sorgit del 

treball de la comissió: 

- Es proposa fer una festa no només a nivell Universitat, sinó que també una captació de famílies, 

que puguin participar gent externa a la universitat en les activitats que es duran a terme durant la 

celebració del 25è aniversari.   

- Es planteja treure la Universitat al carrer, per exemple, fent classes d’ampelografia al carrer, per 

part dels alumnes de la Facultat d’Enologia. 

- Resta oberta qualsevol proposta original i viable per celebrar l’aniversari de la URV. 

11. PRESENTACIÓ COMISSIÓ D’USUARIS CRAI 

Es presenta al ple el nou membre de la comissió d’usuaris del CRAI, Mohamed Ez Zahyry. 

Es debat breument quines funcions tindrà la comissió i s’emplaça els assistents a fer les propostes, 

preguntes i queixes que resultin convenients a través de la representació dels alumnes en la 

mateixa. 

12. PRESENTACIÓ DEL CLUB DE DEBAT I CONVOCATÒRIA 

- Es proposa als guanyadors de la anterior Lliga de Debat (equip Babilon), la creació del Club de 

Debat de la URV, amb l’ajut i suport del CEURV.  

La idea és formar una associació estudiantil que tingui com a objectiu la creació d’un Club de Debat, 

on pugui participar i debatre qualsevol persona associat a la universitat en un àmbit cordial i distès. 

- Resta pendent de l’acció dels alumnes implicats. 

- S’aprova la participació i la col·laboració del Consell d’estudiants pels mitjans que resultin mes 

escaients.  
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13.  CANVI DE FORMAT CONCURS LITERARI 2016 

Els canvis de format del Concurs Literari 2016 han estat: 

- 30 pàgines com a màxim (abans eren 15 pàgines) 

- Es tanca el dia 22 d’abril el termini per presentar les obres al concurs.  

- El premi es concediran un cop el jurat hagi llegit i reflexionat sobre les obres presentades al 

concurs i no hi haurà una data fixa per concedir el premi (l’any anterior, sí hi havia) 

- La comissió estarà formada per: la vicerectora d’Estudiants (o persona què designi), els co-

presidents del Consell d’Estudiants (o dos estudiants que no participin en el concurs), dos PDI i un 

PAS. 

 

14.   PRECS I PREGUNTES 

No es formulen per part dels assistents. 

La Copresidència del Consell d’estudiants de la URV aprofita per agrair a tots els presents la seva 

participació i els emplaça a seguir participant. S’agraeix també la presencia de les autoritats 

acadèmiques que ens han acompanyat en les prèvies de la reunió. 

 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

  

Miguel Corazón de Jesús Domènech   Laura Moya Núñez 

 

Com a Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

Allisson Barros de Souza 


