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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

27 de Juny de 2016 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a la Sala de Juntes del Campus Catalunya 

(Tarragona), a les 18:30h, el dia 27 de Juny de 2016. 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (14/04/2016) 

2. Informe de coordinació  

3. Explicació i modificació del pressupost  

4. Precs i preguntes 

5. Afers de tràmit 

6. Aprovació de l’acta de la sessió 

 

Presents: 

Miguel Corazón de Jesús Domènech;  Patricia S. Guzmán Valdés; Antonio Altuna Coy. 

Convidats:  

Allisson Barros de Souza i Sandra Capitán Cano.  

Excusen la seva assistència: 

Laura Moya Nuñez; Thaïs Morata Rosillo; Anna Prim i Marta Càceres Torroja. 
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1- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR 

- S’aprova per unanimitat. 

2- INFORME DE COORDINACIÓ 

Es proposa decidir entre tots quina informació s’inclourà dins les llibretes. Es dóna la idea 

de posar informació sobre el Consell d’Estudiants i la representació estudiantil. A més, 

crear un enllaç que porti a una plana web on es pugui explicar millor en què consisteix el 

Consell d’Estudiants, el Claustre, les Juntes de Facultat etc. Paral·lelament es proposa 

incorporar un diagrama on s’inclouria: associacionisme (diferents associacions que 

formen part de la URV); viure i estudiar (borsa d’habitatge); esports URV; beques. 

Per una altra banda, es tracta el tema de l’acte del lliurament del premi del concurs literari 

de Sant Jordi 2016. Es decideix que l’acte tindrà lloc a la Sala de Juntes del Campus 

Catalunya, a les 16 hores, per tal que assisteixi la vicerectora d’Estudiants i Comunitat 

Universitària, Arantxa Capdevilla Gómez. 

S’informa als membres assistents que la comissió dels 25 anys de la URV ha acceptat la 

proposta del vermut electrònic i la possibilitat d’un concert que es podria realitzar 

preferiblement al Tàrraco Arena. 

Seria interessant posar barres en aquest esdeveniments, per aquest motiu, es proposa 

crear una comissió de festes, juntament amb sol·licitar un nou correu electrònic. També es 

proposa d’incorporar a aquesta comissió es proposa contactar amb els alumnes de 3r de 

diferents Graus per tal de cercar col·laboracions i/o finançament del seu viatge de fi de 

Grau, i a la vegada assegurar que hi hagi gent a les barres. 

A més a més, es podria dur a terme un “Call for people” i publicar-ho a la primera plana de 

les llibretes. 

3- EXPLICACIÓ I MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 

Per a l’accèssit del concurs literari de Sant Jordi 2016, els membres presents decideixen 

tot i el no component econòmic del premi dotar-lo d’algun petit obsequi.  

- Botella de cava 

- Dessuadora URV 

- Llibre d’obres d’art de la URV 

- Diploma 

A l’obra guanyadora, també se li donarà un diploma i una botella de cava.  
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Per altra banda, tot i les modificacions del pressupost del que disposa el Consell 

d’Estudiants s’informa que com s’havia decidit es destinaran 2.500€ per a la convocatòria 

d’ajuts del maig 2016 com figurava en el pressupost aprovat anteriorment. 

S’ha d’incorporar un romanent fruit de sol·licitar l’import dels ajuts B de la passada 

convocatòria d’ajuts (Desembre 2015) als estudiants que van renunciar a aquest per 

incorporar-ho al informe d’execució del pressupost actual. 

4- AFERS DE TRÀMIT 

Es sol·licita a l’Antonio Altuna Coy que participi de la comissió d’ajuts del consell 

d’estudiants, així es requereix també als Becaris OFES, Allisson Barros De Souza i 

Sandra Capitán Cano que siguin presents de la Comissió, degut a la seva 

intervenció en la gestió dels mateixos.  

5- PRECS I PREGUNTES 

No hi ha més intervencions 

6- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

Es realitza lectura de l’acta en els termes redactats i s’aprova per unanimitat així 

com la seva publicació al web dins l’apartat de transparència.  

 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

Miguel Corazón de Jesús Domènech     

  

 

Allisson Barros de Souza com a Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 


