
Conselld’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili     OFES - FCEP - Campus Sescelades  977 558 483 

                 Ctra de Valls s/n 43007 – Tarragona    ofes@urv.cat 

 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
CONSELL D’ESTUDIANTS 
20 de novembre de 2013 

 

 

 

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

en primera convocatòria a les 18.30h i en segona convocatòria a les 19.00h, el dia 20 de 

novembre de 2013. 

ORDRE DEL DIA: 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
3. INFORME I VALORACIÓ SOBRE LA FESTA MAJOR DE LA URV.  
4. MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS. 
5. AFERS DE TRÀMIT. 

6. TORN OBERT DE PARAULES. 

Presents: 

Adolf Barceló Penas 

Alexandre Hernández Ossób 

Joana Ramos Blesa 

Marc Liria Calaf 

Sara Reigada Sanclemente 

Sergi Martín Arbós 

Sofía Acosta Ballés 

Nassira El Hadri El Yousfi 

Rubén Rabanal 

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

[per raons tècniques s’ha perdut l’audio d’aquest apartat] 

2.- INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA.  

[...] Aquests estudis previs poden servir per totes les persones del Consell 

d'Estudiants. En segon lloc, molt relacionat amb una persona que va venir l'any 

passat amb l'adobe connect i que no va tenir èxit, és fàcil tal i com es fan als 

consells de tot l'estat, fer un "streaming" en directe de la reunió del Consell 

d'Estudiants, sigui mitjançant una plataforma com Youtube o altres, quedant 

constància també en diferit perquè la gent ho pogui consultar. I en tercer lloc, i 

possiblement una de les més traumàtiques per les persones que vulguin participar 

en el Consell d'Estudiants, és un acord que segueix de forma paral·lela i 

s’emmiralla en el tarannà del Parlament Europeu: en el parlament europeu cada 

eurodiputat és sotmès a un control molt estricte i qualsevol persona tant de la UE 

com de la resta del món coneix la seva activitat diària dels seus representants, com 

a quines reunions ha assistit, quantes preguntes ha formulat, quin és el contingut 

de les mocions que ha fet, etc.  

Per tant el que es demana és, amb el vist i plau de tots, és que es faci públic a la 

pàgina web del Consell d'Estudiants l'activitat de cada representant al seu Consell 

determinant de forma detallada els següents aspectes: nom i cognoms, una 

fotografia actual, l'ensenyament del qual és membre, associació a la qual pertany, 

òrgans del qual és membre (consell d'estudiants, consell de govern, consell social 

etc.), comissions en les quals participa, sessions del Consell a les que ha assistit, 

número de mocions presentades amb el seu contingut i resultat de la votació, 

número de preguntes presentades en les sessions amb indicació de la sessió en què 

es van efectuar i el seu contingut i finalment el número de interpel·lacions 

efectuades i el seu contingut. Com és una proposta que fins ara ja s'està duent a 

terme de forma indirecta sense problemes ja que a les actes apareix aquesta 

informació, l'Alexandre considera que és una moció molt necessària per tal que la 

gent connecti amb el Consell d'Estudiants i els representants facin rendició de 

Comptes, que és un dels requisits necessaris i que més ens van criticar quan va 

venir una institució pública de govern. Fins ara s'ha fet una rendició de comptes a 

nivell general però considera que també s'ha de fer una rendició de comptes 

individual de cada membre. 

El Xavier Magriñà argumenta que [àudio inintel·ligible] no és necessari fer un 

control individual de l'assistència al Consell d'Estudiants ja que es tracta d'una 

activitat col·lectiva amb resultats col·lectius, pel que és il·lògic prendre aquestes 

mesures. L'Alexandre respon que entén que hi ha persones que no decideixen 

assistir a les juntes de facultat, claustre universitari, consell de departament, etc. ; 
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però nosaltres estem a un òrgan determinat i nosaltres hem de decidir sobre la 

transparència d'aquest òrgan determinat. Si la junta de facultat no publica les actes 

i no se sap de què parlen, això surt de les competències del CEURV.  Nosaltres 

partim de que els membres juntals i claustrals del CEURV han d’assistir 

obligatòriament a les sessions, com al congres dels diputats. El Xavier respòn que 

[audio inintel·ligible]. L'Alexandre respon que el desembre amb la implantació dels 

Consells d'Estudiants de Centre el que es aconseguirà és centralitzar més les 

decisions que afecten a cada ensenyament,  fent una primera votació als CE de 

centre i després fent una votació al CE. No té la sensació de ser una cosa negativa, 

més aviat al contrari. El Xavier respon que si, que es una mesura positiva, però 

[audio inintel·ligible].    La Nassira argumenta que creu que és una mesura negativa 

perquè [audio inintel·ligible]. L'Alexandre li respon que aquesta mesura no és una 

mesura negativa ni repressiva, el control a les reunions és una eina necessària i 

d'interès pels estudiants. Estem acostumats a rebre informació i no a buscar-la, el 

problema que ens hem trobat a la URV és que els estudiants no busquen 

informació, estan a casa i de tant en tant miren les xarxes socials i algun correu. No 

es posaran a llegir 20 pàgines d'actes, per tant si els hi proporcionem la informació 

amb un sol clic poden saber totes aquelles coses que els afecten com a estudiants. 

L'Àlex defèn que planteja aquesta idea amb tota la bona fe i no és el seu ànim anar 

a perseguir ningú. El que si que seria molt negatiu és que es publiquessin sense 

que la gent ho sabés abans. La Sara afegeix que és una manera més concreta de fer 

el control de la sessió, i no només amb la presència dels estudiants dintre del 

CEURV sinó amb la presència i més transparència del CE i de tota la feina que s’ha 

de fer aquí.  

L’Alexandre diu que tot això forma part d’un plan de mesures que s’han anat 

implantant des 2011 i que buscaven incrementat la participació dels estudiants al 

CE; us preguntareu, vam aconseguir incrementar la participació del CEURV?  No, 

ens vam equivocar, però hem aconseguit que membres juntals que no haguessin 

estat membres actualment ho puguin ser. En segon lloc, es va decidir després d’una 

moció de “grumets pirates URV” que es facin públiques totes les actes que fins ara 

han estat privades, però com comprendreu les transcripcions són literals i costen 

de llegir, sóc conscient. En tercer lloc es va decidir que les sessions del CEURV 

fossin obertes a tothom com alumnes que no son representants i, a més, vam afegir 

una sèrie d’informació de la junta directiva.   

Es fa la votació per la moció de transparència a mà alçada, amb resultat de: 

- 1 vot en contra. 

- 5 votacions a favor. 

- 2 vots en blanc. 
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 Finalment s’aprova la moció amb 5 vots a favor, 1 vot en contra i 2 vots en 

blanc.  

  

3.- INFORME I VALORACIÓ SOBRE LA FESTA MAJOR DE LA URV. 

[es decideix passar per alt aquest informe ja que encara s’està fent l’avaluació de 

l’impacte econòmic] 

4.- MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSELL 

D’ESTUDIANTS.   

Després de parlar sobre la moció de transparència, es realitza la votació per 

escollir el nou co-president del Consell d’Estudiants que ocuparà el lloc de 

l’Alexandre Hernàndez, que deixa la plaça per haver acabat el seu ensenyament 

universitari. 

Després de la votació secreta, els resultats queden: 

- Candidatura Sergi Martín – Rubén Rabanal: 5 vots. 

- Candidatura Marc Líria: 4 vots. 

Per tant el nou co-president serà el Sergi Martín, que ocuparà la plaça durant 6 

mesos, i a continuació el Rubén Rabanal durant 6 altres mesos.  

A continuació s’escolleix el tresorer i el secretari, quedant: 

- Sofía Acosta, nova tresorera del CEURV. 

- Rubén Rabanal, nou secretari del CEURV. 

6.- AFERS DE TRÀMIT. 

L’Alexandre comença dient que s’ha d’aprovar la resolució per la qual s’ha 

d’aprovar la convocatòria d’ajuts de tipus A, B, C i D.  

 L’Alexandre aclareix que s’ha fet una resolució que no indica cap import, per tant 

el que s’aprova avui és el termini que començarà el dia següent de la reunió i 

durarà les dues pròximes setmanes. Llavors la nova co-presidència dictarà una 

resolució complementària quan ja estigui clara la situació econòmica amb una 

quantia que es destinarà a la convocatòria. S’aprova la resolució per unanimitat.  

 

7.- TORN OBERT DE PARAULES. 

La Sofia Acosta comenta sobre la Festa Major que [àudio inintel·ligible]. 

L’Alexandre li agraeix tota la feina que va fer i com es va esforçar per tal que tirés 
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endavant. Ha estat una de les persones que més es va implicar i això no es va 

valorar suficientment.  Va ser un projecte molt ambiciós ja que es va desenvolupar 

al llarg de 7 dies i ha comportat una planificació de mesos. Vam tenir diversos 

problemes com la desestimació del Palau Firal i després haver de buscar un altre 

lloc per fer la festa, per tant hem de demanar disculpes a totes aquelles persones 

que s’han vist afectades per la organització.  Hi ha un valor afegit que son els 

comentaris de la gent i dels òrgans de govern i ha permès que molta gent conegués 

el Consell d’Estudiants. L’Àlex vol agrair a totes les persones implicades ja que no 

sabíem que comportaria un esforç personal tan gran.  

Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 19:42h, 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 

 


