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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

02 de Febrer de 2016 

 

 

 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a l’aula 310 del Campus Catalunya 

(Tarragona), a les 19:00h, el dia 2 de Febrer de 2016. 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (18/12/2015) 

2. Informe CEURV 

3. Informe de les entitats organitzadores del referèndum 3+2  

4. Debat i elecció de la postura del CEURV respecte a la consulta a realitzar  

5. Informe dels coordinadors dels Consells de centre 

6. Aprovació del reglament de la IV lliga de debat i convocatòria 

7. Canvi del format del concurs literari 2016 

8. Presentació dels actes de l’any nou xinés a càrrec de AECURV (Associació 

d’Estudiants Xinesos URV) 

9. Presentació i aprovació del pressupost  

10. Precs i preguntes 

Presents: 

Laura Moya Nuñez; Miguel Corazón de Jesús Domènech; Adil Agrandi El Arbaouti; Llàtzer 

Zurano Domingo; Albert Barull Vadri; Marta Càceres Torroja i Patricia S. Guzmán Valdés. 

 

Excusen la seva assistència: 

Sara Reigada Sanclemente; Sònia Figuerola Clotet i Thaïs Morata Rosillo 
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1- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR 

- S’aprova per unanimitat. 

2-INFORME CEURV  

- S’informa als presents sobre l’actualització de les llistes dels representants dels 

estudiants (claustre, departament, delegats…).  

- Es reitera la voluntat de crear els consells de centre de totes les facultats per 

fomentar la participació dels estudiants i per fer més visible el consell. 

Per una altra banda, s’informa sobre l’actualització d’una pàgina web del CE, a la xarxa 

social “Facebook”, i la dinamització del perfil del twitter,  i es comenten els següents punts:  

- Creació d’un perfil per poder agregar els estudiants. 

- Intenció de potenciar la pàgina del consell d’estudiants.  

- Per tal de promoure la pàgina, s’ha fet un sorteig dels calendaris de l’observatori 

d’igualtat per a qui possés “m’agrada” a la publicació. 

Es preveuen fer més sortejos (camisetes, tasses, calendaris, llibrets) amb l’objectiu 

de fer més visible i coneguda la pàgina del CE. 

Pel que fa al tema dels ajuts tipus A,B,C,D:  

- S’ha considerat l’opció d’eliminar els ajuts tipus B degut a diferents problemes 

(dificultats per a fer un pressupost previ a la realització de l’activitat, possibles 

cancel·lacions de l’assistència, implica un excessiu seguiment administratiu, etc.). 

D’aquesta manera, es facilitaria el procés, es sotmetrà a la consideració del ple en 

futures ocasions. 

- L’import destinat als ajuts B es repartiria entre els A,C i D.  

- Per tal de compensar aquesta anul·lació, es farien tres convocatòries durant el 

curs.  

 

Tot això es decidirà en un ple posterior abans de la convocatòria de dits ajuts. 

  



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

                  Avinguda Catalunya, 35. 43002 – Tarragona     

 

3- INFORME DE LES ENTITATS ORGANITZADORES DEL REFERÈNDUM 3+2  

- Crear una plataforma que agrupi les diferents associacions juntament amb el CE.  

- El referèndum es portarà a terme el dia 18 i demà es farà la segona assemblea 

oberta (per part del SEPC i l’assemblea d’educació i psicologia).  

- Legitima més el referèndum si el CE s’involucra en aquest procés.  

- La votació es portarà a terme a tots els campus i hi haurà una urna a cada facultat.  

 

4- DEBAT I ELECCIÓ DE LA POSTURA DEL CEURV RESPECTE A LA CONSULTA A 

REALITZAR  

S’aprova per unanimitat que el CE dóna suport a la realització de la consulta anomenada 

“referèndum del 3+2” que es durà a terme el dia 18 de febrer.  

El CE es posiciona de manera inequívoca en contra de la implantació del 3+2 a les 

universitats.  

 

5- INFORME DELS COORDINADORS DELS CONSELLS DE CENTRE 

La Patricia Guzmán elegida com a coordinadora del CE d’Enologia, informa del  recent acte 

de constitució, aprovació d’estatuts i nomenament de càrrecs per part dels representants 

d’estudiants adscrits als ensenyaments de la facultat d’enologia, així com l’inici dels 

tràmits per aconseguir la posada en funcionament del mateix. 

6- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA IV LLIGA DE DEBAT I CONVOCATÒRIA 

- Explicació de què és la lliga de debat i en què consisteix.  

- S’informa als assistents que la convocatòria  per inscriure’s està prevista fins el dia 

24 de febrer.  

- S’aprova una modificació de les bases i el reglament a fi i efecte de posar-lo igual  o 

el mes similar possible al de la Xarxa Vives. Aquesta modificació es delega al OFES. 

- Dates del concurs a la URV: del 29 de febrer al 4 de març. 

Tots aquests punts exposats s’aproven per unanimitat.  
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7- CANVI DEL FORMAT DEL CONCURS LITERARI 2016 

- L’objectiu de cara a Sant Jordi 2016 és fer una publicació de les obres dels anys 

anteriors (guanyadors i altres obres en menció especial). 

- Està prevista la modificació de la normativa del concurs literari per tal de fer-la 

més flexible. Un dels punts que es vol modificar, per exemple, és l’extensió de les 

obres: no posar un límit, sinó una extensió orientativa.  

- Pel que fa als drets d’autor, són compartits amb la URV, però es pot comentar amb 

els de publicacions per veure que ens aconsellen.  

- Afegir a Jaume Llambrich Brull (publicacions URV) al jurat del concurs literari de 

Sant Jordi. 

- Es comenta l’opció d’ampliar el jurat i fer diferents equips per tal que no 

s’haguessin de llegir tots els membres totes les obres.  

- Només es dóna un premi a la que es considera millor obra (no hi ha segon ni tercer 

classificat), la qual cosa es contempla modificar de cara al concurs següent.  

- També es contempla la possibilitat de posar criteris diferents segons el gènere de 

les obres. És a dir, separar les obres a l’hora de valorar-les segons el gènere 

narratiu (poesia, narrativa, teatre...). 

- S’acorda presentar la normativa un cop estiguin fetes les modificacions pertinents.  

 

8- PRESENTACIÓ DELS ACTES DE L’ANY NOU XINÉS A CÀRREC DE AECURV 

(ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS XINESOS URV) 

Explicació de les activitats previstes per al dia 18 de febrer per tal de celebrar l’any nou 

xinès.  

Lloc: Campus Catalunya.             Horari: 11h- 19h. 

ACTIVITATS: 

Esports: 

Jocs de taula: 

Actuacions: 
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9- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 

 

Despeses 
  

Ingressos 

Beca Copresident 4090,9  
   

Assignació CAE 15443,47 

 
Beca Copresident 4090,9 

   

Romanent 2015 6.994,62 

 Premis Concurs Sant 
Jordi 250 

      
Ajuts Novembre 2015 6.994,62 

      
Ajuts Abril 2016 2500 Provisional 

     
Ajuts Octubre 2014 2500 Provisional 

     
Material Oficina 250 

      
CREUP 500 

      
Publicació Sant Jordi 500 

      
Lliga Debat (Cartells) 50 

      Organització Festa 
Major 500 

      
Imprevistos 211,67 

      

        
Total despeses 22438,09 

   

Total ingressos 22438,09 

 

        

  
Balanç 

  

  
0,00 

   

1. Actualment estem a l'espera de conèixer quin és el romanent que ens queda del curs 

anterior. Es veurà possiblement incrementat però hi ha un recurs d'un ajut pendent de 

resolució, el balanç serà pràcticament cero i s’incorporarà a la partida d'imprevistos. 

2. Quan organitzem diferents activitats i esdeveniments s'actualitzarà el pressupost per oferir 

totes les dades als estudiants. 

FUTBOLINS 

També es parla sobre la possibilitat de posar futbolins als diferents campus i si 

comportaria una ampliació de la partida d’ingressos.  

El pressupost s’aprova per unanimitat. 
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10- PRECS I PREGUNTES 

LA FESTA MAJOR 

S’explica en què consisteix i es parla sobre: 

- Quin tipus d’activitats es poden portar a terme: concerts a l’aire lliure, on es 

proposa com a idea l’aparcament de sorra que hi ha darrera de la facultat 

d’educació i psicologia (al Campus Sescelades); actuació dels castellers; passa 

classes amb la batucada; barra per poder subministrar beguda; etc.  

- En quins períodes convindria de realitzar.  

- També es comenta que seria interessant involucrar als alumnes de tercer de cada 

ensenyament per tal de que, per una banda, puguin tindre finançament del viatge 

de final de curs i, per una altra banda, ja obtindríem un volum crític de participants 

en la festa. 

 

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 

 


