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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONSELL D’ESTUDIANTS 

31 de gener de 2013 
 

 

 

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

(Tarragona), en primera convocatòria a les 10.00h i en segona convocatòria a les 10.30h, 

el dia 31 de gener de 2012. 

ORDRE DEL DIA: 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
3. INFORME I VALORACIÓ DE LES REUNIONS SOBRE ELS PREUS DE LES CAFETERIES  
4. PROPOSTES D'ACTES I CAMPANYES PER ASSOLIR UNA DISMINUCIÓ REAL DELS 

PREUS DE LES CAFETERIES DE LA URV  
5. PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L'ASSOCIACIÓ 

D'ESTUDIANTS DE LA ROVIRA I VIRGILI PER DECLARAR EL MINISTRE D'EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORTS COM A PERSONA "NON GRATA". PRECS I PREGUNTES. 

6. PRECS I PREGUNTES 
 

Presents: 

Adolf Barceló Penas 

Alejandro Caballero Madrid 

Alexandre Hernández Ossó 

Chantal Rodríguez Saiz 

Clàudia Mata Mas 

Eloi Alcaide Alonso 

Ferran Reyes Gómez 

Francesc Bermúdez Gómez 
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Francesc Fortuño Bonet 

Joana Ramos Blesa 

Jordi Pont Rañé 

Judith Cort Ruz 

Marc Fontanet Fontanet 

Marc Liria Calaf 

Ricard Pau 

Sara Reigada Sanclemente 

Sergi Martín Arbós 

Sofía Acosta Ballés 

Vicent Collado Lluch 

 

Associacions convidades 

Associació d’Estudiants de la Rovira i Virgili 

Grumets pirates URV 

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya 

Assemblea Universitat Rovira i Virgili 

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans 

Els Pataquers URV 

 

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

Advertència sobre el fet que la sessió està essent gravada per posteriorment 

transcriure de forma fidedigna l’expressat en el transcurs de la reunió a l’acta. Es 

comenta que en la sessió anterior hi hagueren uns precs i unes preguntes d’uns 

estudiants d’arquitectura que no s’inclogueren en l’acta perquè es consider{ que 

podia ésser perjudicial pels propis estudiants sortir-hi reflectits, en la mesura en 

què es feia referència a un càrrec concret. S’aprova per unanimitat l’acta alçada pel 

Secretari que transcriu la sessió ordinària efectuada el 22 de novembre al Campus 

Sescelades.  

2.- INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA.  
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Es proposa la creació d’una Comissió Assessora ja que s’han rebut molts correus 

electrònics d’estudiants que volen formar part del Consell d’Estudiants i així se’ls 

podria permetre participar; de manera que també es suplirien les mancances 

actuals per la baixa participació dels membres de ple dret del Consell. S’especifica 

que la presència d’aquests estudiants no suposa cap canvi en la composició de 

l’òrgan i que les seves manifestacions no serien vinculants i només gaudirien de 

caràcter orientatiu. Es decideix que la Comissió estaria composta inicialment per 

tres membres si aquests ho accepten: Marc Vallvè Bernal, expresident del Consell 

d’Estudiants, Marc Andreu Rosich i Carlos Cercós Pérez. 

Es tracta sobre la reunió que efectuà la Copresidència del Consell d’Estudiants 

amb Begoña Floria, Consellera de Medi Ambient, Llicències i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Tarragona, amb qui parlaren sobre  el transport públic i altres 

temes que afecten als estudiants. Es demanà solució al problema relacionat amb la 

seguretat dels vianants en les immediacions del Campus Sescelades, donat que els 

estudiants sofreixen un gran risc en creuar de l’aparcament al Campus a causa de 

l’absència de passos de vianants. Tot seguit es proposà la possibilitat de nous 

abonaments específics per als estudiants ja que els actuals no són prou econòmics 

per a determinats estudiants; aquesta proposta tenia la voluntat d’aconseguir uns 

abonaments socials per a aquestes persones.  

En tercer lloc s’envi{ un informa d’activitat a tots els estudiants de la URV per 

sotmetre’l a valoració. De forma breu s’hi explicava allò realitzat durant el 2012 

d’aquesta manera se seguia el consell donat per l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques que digué al CE que fóra convenient realitzar un mecanisme de rendició 

decomptes davant dels estudiants. 

Sara Reigada obre el tema actual del debat sobre el canvi de nom de la URV per 

Universitat de Tarragona. Explica que es publicà un comunicat des del CE dient que 

el debat ara no hauria de ser el nom, sinó les beques que s’han reduït, les taxes que 

s’han apujat; aquest tema s’ha tret a la llum per difuminar els vertaders 

problemes.Es resol que el Consell dona suport al canvi de nom sempre que primer 

es resolguin els problemes cabdals de finançament i gestió de la URV fins quedar al 

nivell de la resta d’universitats catalanes. 

Passa a comentar-se que es convoca una vaga pels dies 5, 6 i 7 de febrer des dels 

sindicats d’estudiants i es va rebre un correu des de l’Associació d’Estudiants de la 

URV recolzant la vaga; es pregunta als presents si es considera convenient que el 

CE recolzi l’esdeveniment en qüestió. Francesc Bermúdez comenta que s’est{ 

gestant una vaga per a més endavant de manera unitària des de Barcelona per a 

tots els estudiants d’arreu dels Països Catalans i que considera que no és pertinent 

que un sindicat extern a la universitat convoqui una vaga de tres dies motuproprio i 

que no es pot fer d’un dia per l’altre i de qualsevol manera ja que és un acte que 

exigeix una preparació; s’aclareix també que és una vaga per a estudiants d’institut, 
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batxillerat i universitaris.  Alejandro Caballero demana de saber quin seguiment 

real tenen les vagues a la URV. Es respon que en la darrera vaga hi va haver una 

incidència important, que es computa que aproximadament tan sols s’impartiren 2 

o 3 classes. Alejandro Caballero afegeix que estaria bé que els representants de les 

escoles poguessin passar les dades de les incidències que hi haguessin en 

cadascuna.  

L’Alexandre  diu que es donarà suport a la vaga del 28 de febrer i això es 

comunicarà amb la suficient antelació al rectorat perquè tingui en compte la 

postura del Consell d’estudiants i no es perjudiquin els estudiants que vulguin fer 

vaga. El mateix rector va comunicar als professors que si els estudiants volen fer 

vaga ho respectessin, sempre que es comuniqui amb la suficient antelació i el 

Consell d’estudiants col·laborar{ en aquest sentit. 

La Sara Reigada demana a continuació que es faci ressò sobre la Lliga de Debat, 

explica que les inscripcions es tanquen el dia 5 de febrer  i es poden realitzar des 

del web de la Oficina de l’Estudiant, pel que anima a tot aquell que vulgui a 

participar-hi. L’Alexandre afegeix que  s’han presentat només un equip i dues 

persones a nivell individual en el moment de la reunió i hi ha un premi de bastanta 

quantia en joc i seria interessant que hi participi més gent, pel que demana més 

difusió. El consell d’estudiants ha enviat diversos correus però si es pot utilitzar el 

“boca a boca” millor. 

Després l’Alexandre comenta que es van reunir ell i la Sara Reigada amb la Begoña 

Floria, la consellera de medi ambient de l’ajuntament de Tarragona, i també tenen 

prevista una reunió amb l’Ajuntament de Reus  i amb l’Ajuntament de Vila-seca.  

 

3.- INFORME I VALORACIÓ DE LES REUNIONS SOBRE ELS PREUS DE 

LES CAFETERIES  

L’Alexandre comença dient que a partir de l’estudi efectuat per l’Observatori 

Sociològic del Consell d’Estudiants hi va haver molta difusió i comunicats de 

premsa, així com es va sol·licitar per consell de govern la disminució dels preus de 

les cafeteries. Es van fer dues reunions amb gGerència, una per plantejar la situació 

i una altra perfer la revisió dels preus: 

- A la primera reunió es va presentar l’estudi i a continuació es va enviar una 

nota de premsa que no va agradar gens, i entremig de la primera reunió i la 

segona reunió es va donar peu per part de la pròpia gerència a que el Grup 

Soteras fes el seu propi estudi. Nosaltres, com vam explicar a la sessió 

anterior, li donem credibilitat nul·la al seu estudi ja que ha estat realitzat 

per una part interessada, el mateix Grup Soteras. Aquest estudi s’hauria 

d’haver realitzat per part de la mateixa Gerència que se suposa imparcial. 
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Se’ns va acusar de que havíem atacat a la Universitat Rovira i Virgili a través 

dels mitjans de comunicació i Gerència es va voler excusar en aquest tema.  

 

- En la segona reunió van proposar una proposta de revisió de preus de cara 

a 2013. En primer es va comparar el nostre estudi amb el que va fer el Grup 

Soteras. Van tractar de desacreditar el nostre estudi amb variables 

diferents, ja que l’estudi del CEURV va analitzar el preu del menú compost 

per primer plat, segon plat, refrescs, postres i cafès; i el Grup Soteras va fer 

el seu estudi analitzant primer plat, segon plat, postres i aigua. Evidentment 

els preus no coincidien en cap cas. En segon lloc el preu del refresc si que 

més o menys coincideix; i per últim ells van utilitzar com a referència el 

preu de l’entrep{ de l’entrep{ de pernil salat, mentre nosaltres vam utilitzar 

com a referència entrepans més bàsics. Per això, en utilitzar variables 

diferents han obtingut resultats diferents. 

Analitzant els resultats proporcionats pel grup Soteras i encara que hagi modificat 

una mica els resultats per utilitzar altres variables la URV continua tenint els preus 

més cars de tota Catalunya.  Evidentment els nostres medis son limitats, no podem 

anar universitat per universitat preguntant els preus per persona, però ho vam fer 

mitjançant correus electrònics i trucades a les cafeteries de les diferents 

universitats o bé contactant amb altres Consells d’estudiants. En la mesura en què 

no són parts interessades, no podem presumir que les fonts d’informació tinguin 

mala fe.  

Finalment es farà una revisió de preus, si hagéssim anat al bar a demanar un menú 

compost per primer plat, segon plat, postres i aigua abans de la reunió hagués 

sortir a 7’25 €, tot i que el grup Soteras diu que a 7’55€. Si haguéssim demanat un 

entrepà abans de la revisió de preus hagués sortir a 2’80€, i segons el grup Soteras 

2’95€. Per últim, quant als preus del refresc hi ha dos modalitats: Coca-cola i Pepsi; 

Fantes i Coca-cola tenen un preu d’1’40€, i Pepsi i Kas un preu de 1’30€; segons el 

seu estudi tenen un preu de 1’40€. El què ha passat es que en la mesura en què 

s’incrementen els preus oficials previs, poden justificar que han realitzat una gran 

baixada de preus quan aquesta no ha estat tal. Si nosaltres comprovem aquests 

preus i els contrastem amb els preus reals, el que ens trobem es que el menú pateix 

un increment, actualitzant-lo al IPC; el preu de l’entrep{ rep un increment de un 

9%; i amb els preus dels refrescs fan una unificació del grup de la Pepsi i la Coca-

cola, passant a costar 1’30 les dues. En definitiva, les disminucions fetes són 

gairebé nul·les.  

En segon lloc, continua dient l’Alexandre que va haver una discussió referent als 

preus avantatjosos que tenen a rectorat en el vending de les màquines 

expenedores. Es va demanar explicacions a Gerència, i ens van explicar que hi 
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havia dos règims diferents: un en els campus en el qual hi ha grup Soteras com a 

concessionària del servei de bar i cafeteria, i un en el qual no hi ha grup Soteras. 

El contracte del Campus Catalunya amb la concessionària grup Soteras, data de 

l’any 2002. Des d’aquest any fins al 2012 si analitzem les dades de l’institut 

d’estadística, hi ha hagut un increment del IPC d’un 22%. Si analitzem l’increment 

real des del 2002 fins el 2012 dels preus, tal i com estableix l’annex del contracte 

de concessió administrativa del grup Soteras, l’increment ha estat de prop de un 

44%, quan el contracte especifica que l’increment s’ha d’ajustar al IPC. L’única 

explicació que hi trobem es que quan es fa l’increment del IPC el que es fa es 

arrodonir el preu de forma que els increments s’acaben doblant.   

4.- PROPOSTES D'ACTES I CAMPANYES PER ASSOLIR UNA 

DISMINUCIÓ REAL DELS PREUS DE LES CAFETERIES DE LA URV  
(punt de l’ordre del dia inclòs per Ferran Reyes i Gómez) 

Ferran Reyes comenta que hi ha un desequilibri de poder en les concessions, i que 

s’ha d’arribar a fer un consens de mínims entre les diferents associacions i tots els 

estudiants per poder arribar a un canvi real en els preus del grup Soteras en tots 

els campus de la URV.  S’ha pensat en recollir signatures digitalment. S’exigeix que 

l’empresa sigui transparent tant quant a contracte com econòmicament  ja que 

actualment no podem saber quins beneficis estan aconseguint. Seria convenient 

que els preus es poguessin consultar a la xarxa i que la URV tingués pes en la 

decisió d’aquests preus igual que es fa a la UAB i on la mateixa universitat fica 

límits a aquests preus. També seria important comprovar si hi ha irregularitats en 

els contractes. A més, es proposa utilitzar mesures de pressió cap al rectorat 

mitjançant la premsa.   

L’Alexandre diu que en quant a la gestió es deman{ a la pròpia gerència que 

facilités al Consell documents on es plasmessin el volum de negoci dels diferents 

exercicis del grup Soteras en el seu servici prestat. No ho vam demanar com a 

estudiants, ho vam demanar com a òrgan administratiu i van rebutjar la nostra 

sol·licitud.  Adolf Barceló expressa que creu que s’ha de seguir insistint dintre de la 

universitat ten la negociació dels preus. Alejandro Caballero parla de l’autogestió 

per part dels estudiants ja que en alguns casos col·lectius que organitzen, per 

exemple, viatges de final de carrera, organitzen esmorzars populars i que tal cosa 

ja és una alternativa al grup Soteras i que en general desperten una bona acollida 

entre els estudiants. L’Alexandre diu que això podria no agradar al grup Soteras 

fent que aquests truquessin a sanitat exposant els col·lectius a controls de sanitat. 

Ferran Reyes proposa la no consumició de productes del Grup Soteras durant una 

setmana en tots els Campus i enviar un correu electrònic als estudiants per si hi ha 

persones interessades en organitzar esmorzars i berenars alternatius que puguin 

contactar amb el Consell d’Estudiants per organitzar-ho com correspon; la 

convocatòria es destinaria a estudiants amb ànim de lucre. Es comenten els 
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diversos problemes legislatius que podria implicar la venda per part dels 

estudiants. El representant del SEPC diu que ells, com a col·lectiu portaven la 

proposta de l’autogestió i comenta que hi ah un parell de col·lectius més que també 

hi estarien d’acord, proposen de reunir-se setmanalment per tal d’organitzar-ho 

tot pròpiament. L’Alexandre comenta que convindria organitzar-ho bé perquè no 

es trobessin tots els estudiants oferint esmorzars i sorgís una competència entre 

uns i altres. Es diu que podria assignar-se un dia de la setmana a cada col·lectiu, o 

una zona, que no faltaran pas ni hores ni llocs per poder establir-ho, ja que hi ha 

espais i hores suficients per repartir-ho entre tots els estudiants.  

Es resol d’organitzar una setmana d’alternativa al Grup Soteras durant la qual matí 

i tarda hi hauria un grup o associació que s’encarregués del proveïment d’aliments. 

Marc Fontanet diu que l’estudi es podria haver fet abans i a més estès a Europa, ja 

que  es pot dinar per uns 2 o 3 euros a universitats europees i que per altra banda 

amb l’organització actual seria més convenient un model d’autogestió; comenta 

que els serveis de la URV estan enfocats a la ciutat, no tan sols als estudiants, com 

l’aparcament o la cafeteria on hi pot anar qualsevol i que cal que els preus baixin 

no vint o trenta cèntims, sinó que ha de ser més significatiu i que aquesta baixada 

hauria d’estendre’s a molts dels serveis de la URV que actualment estan 

privatitzats i que el col·lectiu cooperarà en tot allò que pugui però seguirà en la 

seva línia d’actuació. L’Alexandre respon que han estat convocats a una reunió amb 

la Vicerectora d’estudiants que encara no té data per parlar sobre el tema del Grup 

Soteras i que en segon lloc la disminució de preu que s’ha aconseguit ara per ara és 

ínfima, però que en dos mesos de treball almenys s’ha aconseguit el que no s’ha 

aconseguit en anys i que es segueix lluitant per arribar a un preu pertinent, però no 

cal arribar a desprestigiar cap empresa, malgrat que es seguirà lluitant fins 

aconseguir uns preus raonables. Comenta que segur que hi ha universitats amb les 

cafeteries subvencionades però que tampoc no es pot pretendre obligar a ser 

subvencionats, però que se seguirà negociant per totes les vies possibles. En molts 

casos es fa a través dels mitjans de comunicació, que són ràpids i provoquen una 

resposta ràpida dels òrgans de govern. Per altra banda cal ser conscients que la 

URV està perdent estudiants i que per tant assumptes que no hagin d’afavorir el 

nom de la universitat, com la investigació o la inversió en la millora dels espais, 

passen a un segon pla; per tant és d’esperar que no puguin invertir en 

subvencionar la cafeteria.  

L’Alexandre anuncia que el contracte amb el grup Soteras es penjar{ al moodle i es 

difondr{ per correu electrònic després d’escanejar-lo, buscant la manera de com 

pressionar per tal d’aconseguir canvis reals. Comenta que quan es va enviar la nota 

de premsa es sabia que s’havia denegat per part del grup Soteras la difusió del seu 

estat de contes, i si es mira la nota de premsa que es va publicar al Diari de 

Tarragona no apareix que ho havien denegat sinó que no es va demanar. Això va 

ser un error que es podria haver publicat però no es va dir per tal de fomentar les 
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bones relacions amb les institucions ja que encara ens quedava una reunió en que 

s’havia de realitzar la revisió de preus. Es va denegar un estat de comptes que 

hauria de ser públic i tothom hi hauria de tenir accés. Durant aquests dies es 

mouran fils per tal d’aconseguir aquest estat de comptes mitjançant mesures de 

pressió com notes de premsa i correus electrònics que ens ajudi a resoldre aquesta 

situació; ja que la gerència de la URV no ens ha permès accedir a cap tipus de 

documentació . 

5.- PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER 

L'ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE LA ROVIRA I VIRGILI PER 

DECLARAR EL MINISTRE D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS COM A 

PERSONA "NON GRATA".   

L’Alexandre passa a anunciar una moció presentada per l’Associació d’Estudiants 

de la Rovira i Virgili per declarar el Ministre d’Educació del Govern de l’Estat com a 

persona “non grata”. Procedeix a llegir el comunicat íntegrament: 

“El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili presenta la següent MOCIÓ, 

proposada per l’Associació d’Estudiants de la Rovira i Virgili (AERV), referida a la 

declaració del Sr. José Ignacio Wert Ortega, Ministre d’Educació, Cultura i Esports, 

com a persona non grata, en base a la següent  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1. Tenint present el RD 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de la 

racionalització de la despesa pública en l’{mbit educatiu, que desnaturalitza la 

Universitat per deixar de ser un servei públic, en quant la nova política de preus 

públics implantada pretén cobrir les despeses de l’ensenyança universit{ria, 

comportant que aparegui un risc sobrevingut  respecte els joves  que estudien a la 

Universitat amb recursos insuficients per poder fer front a l’increment desmesurat 

dels preus de la matrícula; 

2. Tenint present el RD 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s’estableixen els umbrals 

de renta i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, pel curs 2012-2013 i es modifica parcialment 

el Real Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les 

beques i ajuts a l’estudi personalitzades, que comporta una contradicció amb els 

postulats de l’Estat Social i Democr{tic de Dret d’acord amb el pronunciament de 

l’Article 9.2 de la Constitució, en què s’estableix que correspon als poders públics 

promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en 

què s’integra siguin reals i efectives”, ja que s’introdueix en el règim de beques a 

l’estudi l’exigència d’una determinada qualificació acadèmica, sense permetre ni 

observar valoracions que mitiguin aquest requisit en funció de les circumstàncies 

personals dels estudiants que hagin pogut influir en el seu rendiment acadèmic, 
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obviant així la finalitat pròpia de les beques, que és garantir l’accés a estudis 

superiors de persones amb escassetat de recursos econòmics. 

3. Tenint present l’Avantprojecte de la Llei Org{nica per la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE), text legal que, d’acord amb el seu Preàmbul i articulat pot 

definir-se com mercantilista, en tant que presenta una educació supeditada a la 

competitivitat i al creixement econòmic; fragmentària, donat que defineix la qualitat 

mesurada en outputs i no en inputs; capciosa, donat que des dels seus inicis es falta a 

la veritat amb la següent afirmació “aquesta Llei és el resultat d’un di{leg obert i 

sincer amb tota la comunitat educativa”, quan per tota la comunitat educativa és ben 

sabut que l’Avantprojecte s’ha redactat sense l’existència d’espais de debat i 

apropament de postures;  erma, doncs fa referència als objectius en matèria 

d’educació de l’Estratègia Europa 2020 però s’oblida la referència a la necess{ria 

inversió per assolir-los, doncs no presenta Llei de Finançament ni tan sols una 

Memòria Econòmica que quantifiqui i garanteixi la implantació de la Llei d’Educació; 

supèrflua, donat que no adquireix cap compromís de promoció i cerca de consens que 

possibiliti un Pacte d’Estat per l’Educació que doti d’estabilitat al sistema per 

diverses generacions i eviti el  mare magnum legislatiu que pateix l’Ordenament 

Jurídic en matèria educativa des de fa més de 40 anys; reduccionista, en quant 

defineix com el seu primer objectiu augmentar la qualitat reduint-lo a la superació 

de proves externes; classista, pel fet que defensa la flexibilització de les trajectòries, 

de manera que cada estudiant pugui desenvolupar tot el seu potencial quan el que 

s’amaga és una dualitat en el sistema, sense que els programes de millora de 

l’aprenentatge tinguin com a objectiu fonamental la recuperació de l’alumnat i la 

seva incorporació al ritme normal de l’etapa; i, finalment, invasiva, en la mesura en 

què limita les competències de les Comunitats Autònomes i restringeix l’autonomia 

dels centres, donat que s’implanten uns projectes educatius de qualitat que poden 

suposar l’especialització dels centres en els {mbits curricular, funcional o segons les 

característiques de l’alumnat, cosa que comporta la discriminació de l’alumnat en el 

seu dret a l’educació i del professorat en el seu dret a la mobilitat mitjançant els 

processos de col·locació establerts; 

4. Tenint present que l’Avantprojecte de la LOMCE té un contingut ideològic propi 

d’etapes anteriors a la democr{cia i suposa un atac al model d’immersió lingüística 

català, donat que atorga un tractament residual a la llengua catalana i trenca el 

model d’escola catalana en llengua i contingut. 

5. Tenint present l’infrafinançament de les Universitats catalanes i, en especial de la 

URV, on s’ha  acumulat una reducció de la despesa pública superior al 20% en els 

darrers dos anys, cosa que no permet assolir el 0,80% del PIB que s’inverteix de 

mitjana a Europa ni tampoc al 0,53% del PIB de l’Estat espanyol, donat que a 

Catalunya es destina el 0,38% del PIB; 
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6. I  tenint present la manca de di{leg en què s’han pres totes i cadascuna de les 

decisions que ha pres el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i que incideixen 

directament en l’estudiantat de la URV”. 

“Així doncs, per tot l’exposat, es proposen els següents 

ACORDS 

I.- Declarar en nom de l’estudiantat de la Universitat Rovira i Virgili, el Ministre 

d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert Ortega, com a persona non grata. 

II.- Instar al Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili a adoptar el 

mateixacord. 

III.- Fer públic aquest acord a través dels mitjans de comunicació pertinents.” 

Després d’algunes discrep{ncies respecte el punt número 4 del comunicat (no es 

distingeixen els arguments a la gravació) (1h29’) l’Alexandre pregunta si hi ha 

votacions en contra del comunicat. En no haver-hi, s’aprova finalment per 

unanimitat i s’acorda fer una nota de premsa així com comunicar-ho a la roda de 

premsa prevista per les 12’00h.  

6.- PRECS I PREGUNTES 

Ricard Pau comenta que al campus Bellissens el director està donat de baixa des fa 

dos anys, i es va convocar una reunió per part de la degana d’econòmiques i un 

representant de la direcció de l’escola a través del vicerector va dir que es podria 

proposar fer un canvi del  futur CRAI que anava a parar entre l’escola d’ADE, 

arquitectura i l’hospital; i posar-lo a una biblioteca que va fer l’ajuntament de Reus 

que no té utilitat i està totalment buida. Afegeix que es van sorprendre molt ja que 

en un principi era un projecte de campus i de serveix junts, i no s’entén el canvi. El 

director els hi va dir que l’havien comunicat que no, que el projecte es el que toca i 

que havien de complir. La Sara respon que el CEURV no tenia coneixement del 

canvi proposat, l’última informació que es tenia és que s’havia de començar de 

construir el CRAI al campus Bellissens i no es té constància de que hagi de canviar 

el projecte. És cert que hi ha una biblioteca buida que no té cap utilitat, però no es 

té cap constància de que es vulgui utilitzar per substituir la construcció del CRAI.  

Ricard Pau argumenta que una cosa es la opinió que tinguin els alumnes del 

projecte i una altra cosa es el que acabin fent, ja que no esperaran que els hi diguin 

els alumnes que no per començar a fer el projecte.  

L’Alexandre pregunta si hi ha més preguntes i cap assistent més en formula. 

Emplaça els assistents a presenciar la roda de premsa convocada a les 12.00 hores 

a la Sala de Graus del Campus Catalunya 
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Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 11:42h, amb el vistiplau de la 

copresidència del Consell d’Estudiants, de la qual s’estén l’acta.  

 

 

 

             Sara Reigada Sanclemente                                  Alexandre Hernández Ossó 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

Sergi Martín Arbós 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 


