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Sessió ordinària  

11 d’abril 2013 

del Consell d’Estudiants de la Universitat 

Rovira i Virgili 
 

 

 
Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a la Oficina de l’Estudiant de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia del Campus Sescelades (Tarragona), en primera 
convocatòria a les 19.00h i en segona convocatòria a les 19.30h, el dia 11 d’ abril de 2013. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA: SITUACIÓ DE LES BEQUES MEC I EQUITAT DEL CURS 2012-

2013 I NOUS REQUISITS ACADÈMICS I ECONÒMICS PEL CURS 2013-2014. 
3. PROPOSTES PER LA PLANIFICACIÓ DE LA I SETMANA DE L’ESTUDIANT DE LA URV 
4. SITUACIÓ DE LA CAMPANYA DELS PREUS DE LES CAFETERIES DE LA URV 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MANUAL D’IMATGE CORPORATIVA DEL CEURV. 
6. MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES D’AJUTS PER L’ASSISTÈNCIA A 

CONGRESSOS REALITZATS O PER REALITZAR, I PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
CULTURALS. 

7. INCLUSSIÓ D’UNA NOVA MODALITAT D’AJUTS A LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES  D’AJUTS: 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS ALS REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS PER ASSISTIR A 
PLENARIS D’ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ (MODALITAT D) 

8. OBERTURA DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ABCD DE L’ANY 2013. 
9. PRESENTACIÓ DE LA STUDENT FEDERATION OF CATALAN AND OCCITAN COUNTRIES. 
10. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE LA LLIGA DE DEBAT DE LA URV. 
11. APROVACIÓ DE LES BASES DEL I CONCURS LITERARI “PREMI SANT JORDI 2013” DEL CONSELL 

D’ESTUDIANTS DE LA URV. 
12. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Presents: 
Alexandre Hernández 
Sergi Martín 
Sara Reigada 
Ferran Reyes 
Marinela Popescu 
Nassira el Hadri 
Eloi Alcaide 
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Convidats: 
Mireia Toda 
Eloy Gras 

Es constitueix la sessió ordinària del Consell d’Estudiants de la URV, la primera 

convocatòria a les 19.00, la segona a les 19.30 al Campus Sescelades a la Oficina de 

l’Estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 

 

  

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

 
S’aprova per unanimitat l’acta alçada pel Secretari que transcriu la sessió ordinària 

efectuada el 11 d’abril al Campus Sescelades.  

 
 

2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA: SITUACIÓ DE LES BEQUES 

MEC I EQUITAT DEL CURS 2012-2013 I NOUS REQUISITS 

ACADÈMICS I ECONÒMICS PEL CURS 2013-2014. 
 

L’Alexandre comença dient que la setmana que ve els copresidents tenen una reunió 

amb el Consell Interuniversitari de Catalunya, per parlar sobre el sistema de governança 

del sistema universitari català. Per part de la URV, hi participaran ell mateix, el 

Vicepresident del Consell social i el Secretari general. 

 

A continuació passa a parlar sobre les beques generals, sobre les quals encara no s’han 

produït les resolucions; el que han rebut els alumnes per correu electrònic no és una 

resolució oficial, únicament és una proposta i això genera inseguretat jurídica ja que 

aquell document per correu electrònic no significa absolutament res. En no ser una 

resolució oficial s’ha obert un període d’al·legacions i un cop la resolució administrativa  

estigui resolta i sigui ferma hi haurà un plaç de 2 mesos en funció de l’òrgan 

administratiu. Estem a l’abril, encara no s’han resolt i el pagament es retardarà molt 

més, sent una situació problemàtica per molts estudiants. També vam veure que pel curs 

pròxim s’establiran els mateix requisits acadèmics i econòmics de l’any anterior excepte 

en alguns supòsits en màsters, tot i que els criteris son molt arbitraris i poc justificats. 

Com sabeu s’estableixen diferents criteris acadèmics en funció de la branca dels estudis 

i el CAE va fer un estudi sobre quin era l’impacte dels requisits acadèmics i econòmics i 

en aquest estudi vam poder veure que es produeixen diferenciacions entre els 

percentatges de facultats que obtenen beques i comparteixen els mateixos requisits 

acadèmics, per exemple en la Facultat de Ciències Jurídiques obtenen beques un 

31’22% dels alumnes, rebent moltes menys beques que la Facultat de Lletres amb un 

55’93% tot i que tenen els mateixos requisits acadèmics. Això suposa que els criteris 

que existeixen no son justificat i estableixen diferencies entre el seu rendiment a les 

diferents facultats. A continuació comenta que el Consell d’Estudiants va reenviar un 
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correu d’una campanya de recollida de firmes que va iniciar un estudiant de la URV per 

tal demanar a l’AGAUR el pagament de les matrícules i la resolució ràpida de les 

beques ; s’ha fet difusió d’aquesta campanya a través de les xarxes socials.  En segon 

lloc comenta que tenia pensat parlar amb els ajuntaments de Reus i Tarragona per 

sol·licitar l’establiment de beques d’excel·lència o beques que fan altres ajuntament 

com el de Valls de quantia molt reduïda per intentar suplir la manca de no rebre la beca 

de règim general o el fet de tenir problemes econòmics que puguin interferir en els 

estudis de forma corrent. Durant el curs 2007/08, anys en què va començar la crisis es 

van sol·licitar 2760 beques, actualment s’han sol·licitat 5627, incrementant la quantia 

en un 103%, estant les partides de beques congelades durant els anys 2011 i 2012. 

S’acorda penjar aquesta documentació a la pàgina web del Consell, sobretot l’estudi 

individualitzat on s’hi recullen dades de totes les carreres. 

 

3. PROPOSTES PER LA PLANIFICACIÓ DE LA I SETMANA DE 

L’ESTUDIANT DE LA URV. 
 

L’Alexandre comença el punt dient que aquesta planificació estava prevista des de 

principi de curs, però no acabava d’engegar fins ara. Hi havia una comissió de festes 

però ens van comentar que festes a la URV no s’hi podien fer i menys com precedents 

com el del Madrid Arena.  Fins ara les dinàmiques impulsades des del consell estan 

funcionant molt bé i podríem aprofitar aquesta empenta per potenciar una mica la 

Setmana de l’estudiant que seria una setmana d’activitats culturals, conferències... tal i 

com fa la Universitat de Girona, que es com si diguéssim el nostre punt de mira alhora 

de planificar esdeveniments perquè és una universitat que planifica molt bé tots els 

aspectes culturals. Estaria bé plantejar-ho com una festa major amagada. Havíem contat 

amb realitzar alguna conferència de renom, la presència dels Pataquers, realitzar algun 

dinar en algun espai de fora de la universitat etc. La URV té reticències alhora de fer 

una festa major, no vol problemàtiques d'aquest estil i diuen que no compleixen amb els 

decrets de festes de la Generalitat de Catalunya, però no cal fer una gran festa 

universitària, cal fer un acte que uneixi vincles a la comunitat universitària. Per calcular 

quant de pressupost podem destinar a l'acte, cal dividir el pressupost actual, que és d'uns 

13.000 euros, en dos convocatòries d'ajuts; calculem que un 10-20% del nostre 

pressupost es podria destinar a finançar aquest acte. També podríem pensar en algun 

tipus de co-finançament en algun aspecte com begudes, publicitat mitjançant 

patrocinadors com Ron Izaguirre que patrocina actes de Santa Tecla, petroquímiques, 

etc. L'Alexandre afegeix que aquest acte es realitzaria de cara al curs que ve, al 

setembre ja que la gent no té preocupacions durant les dos primeres setmanes. 

Finalment després d'algunes discrepàncies s'acorda que les dates més adequades és la 

setmana del 30 al 4 d'octubre i aprofitar per fer una benvinguda als nous estudiants que 

comencen a la universitat. L'Alexandre demana que els assistents realitzen propostes 

d'actes i  comença proposant que es realitzin projeccions de pel·lícules durant la 

setmana, la Mireia Toda opina que si finalment s'opta per aquesta opció es projectin les 



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

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

 

www.urv.cat/consellestudiants 

 

pel·lícules de cara al vespre ja que els alumnes tenen horaris molt dispars i a més la gent 

és més susceptible de visionar-la que no pas pel matí o migdia; l'Alexandre proposa 

regalar crispetes i begudes als assistents de les projeccions. A continuació es proposen 

per part de diferents assistents a la sessió: realitzar una lliga per diferents esports, 

instaurar la figura d'un pregoner per obrir la setmana d'actes, realitzar una paròdia de la 

lliga de debat, fer un concurs de grups de música, un concurs de karaoke, una gimkama 

pel campus Sescelades... També apareix la proposta de fer una cursa que vagi del 

Campus Sescelades al Campus Catalunya, comptant amb l'ajuda de l'Ajuntament de 

Tarragona per tal de organitzar-ho convenientment.  

 

A continuació es parla sobre quins premis s’haurien de donar per els actes. L’Alexandre 

proposa establir incentius econòmics per tal de motivar la gent a participar als diferents 

actes, però  es comenta que el pressupost és limitat i els actes generaran moltes despeses 

en actes com els concerts ja que la factura elèctrica serà alta i la Universitat no es voldrà 

fer càrrec. Finalment, per solucionar en part aquest problema, s’acorda reduir la 

Setmana de l’Estudiant a 3 dies: dimarts 1, dimecres 2 i dijous 3 d’octubre; programant 

els actes principals per dimarts i dimecres i deixant per dijous la organització d’un dinar 

multitudinari i la festa nocturna. L’Alexandre recorda que a la Bicicletada que organitza 

l’Eroski es realitza un sorteig quan acaben els actes, d’aquesta manera no es donaria 

premi econòmic per la cursa però si que es sortejarien diferents productes de la botiga 

URV per tal de incentivar la participació dels estudiants. Queda pendent per concretar el 

co-finançament de les activitats i arribar acord amb diferents patrocinadors que ens 

ajudin a reduir la despesa.  

 

4. SITUACIÓ DE LA CAMPANYA DELS PREUS DE LES CAFETERIES 

DE LA URV. 
 

L’Alexandre comença dient que es va proposar a la Universitat un règim de preus 

diferenciat: un preu pels interns i un preu pels externs i aquesta proposta va ser molt ben 

recollida per la URV; ara falta esperar què diu el Grup Soteras. També comenta que està 

pendent d’una reunió amb el vice-gerent de la URV. En la darrera reunió va comentar 

que van fer un estudi sobre els cafès i van veure que els cafès de la URV són els més 

cars de totes les universitats de Catalunya i que faran el possible per baixar els preus. 

L’Alexandre demana disculpes al Ferran Reyes ja que els co-presidents encara no s’han 

pogut reunir amb ell per tal d’abordar actuacions en aquest sentit però que ho hauran de 

fer aviat traient profit de les associacions que estan involucrades en aquest respecte, o 

bé fent campanyes com vídeos o de caire més lúdic per fer-ho més accessible a la gent 

que mitjançant estudis. 

 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MANUAL D’IMATGE 

CORPORATIVA DEL CEURV. 
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L’Àlex comença aquest punt dient que existien documents que es penjaven al web del 

CEURV com actes, resolucions administratives, documents, comunicats, declaracions... 

que no compartien una imatge unificada: un tipus de lletra diferent, un disseny diferent 

etc. La voluntat del manual que es presenta es modificar aquest disseny, incorporant el 

logotip que va guanyar el concurs de l’any passat de la Jessica Ferrerons, el logotip 

complert del CEURV amb escala de grisos i color invertit i una estructuració dels 

continguts particulars. Hem establert uns colors corporatius: negre, gris clar i gris fosc 

pel text, grana pel logotip i el blanc a sobre del grana. Es proposa la lletra Calibri pels 

escrits normals, declaracions, etc. i per les resolucions dels ajuts Cambria. Es  comenta  

el  canvi  de  nom  de  la  pàgina  web  i  de  les  diverses  xarxes  socials, en  els  quals  

l’extensió  passa  a  ser  consellestudiants. Es  mostra  la  prova  de  les  targetes  de  

visita, que  tenen problemes  de  disseny, se  n’han  fet  unes  quantes  com  a  “pilot”  

que  seran  esmenades  segurament. A  continuació  e s mostra  la firma  per  defecte  

del  CE  en  els  correus  electrònics  amb  l’escrit  estàndard  de  responsabilitat  

mediambiental, sobre  la  protecció  de  dades  dels  usuaris/destinataris  i  del  fet  de  

no  ser  responsables  si  es  passa  algun  virus. Es  mostra  l’estructura  dels  

comunicats, resolucions, els  diversos  títols, etc.; les  fórmules  predefinides  per  

procedir  en  aquests  casos, recursos  que  es  poden  intercedir, ... 

Ningú  no  objecta  res  i  s’aprova  el  manual  d’imatge  corporativa.   

 

6. MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES D’AJUTS 
PER L’ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS REALITZATS O PER 
REALITZAR, I PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS. 

 

S’obre  el  punt. L’Àlex  comunica  que  no  s’ha  canviat  res  sobre  el  tipus  C, tan  

sols  s’han  actualitzat  els  dades  sobre  el  Consell  d’Estudiants. Es  planteja  un  

conflicte  amb  les  ajudes  del  tipus  A  i  B; ja  que  en  les  ajudes  del  tipus  B  es  

dilaten  terriblement  amb  els  congressos. Des  del  CAE  s’ha  demanat  que  es  

consideri  profundament  si  es  vol  seguir  amb  aquest  model  d’ajudes. L’Àlex i la 

Sara  plantegen  dos  problemes: estudiants  que  acabin  els  estudis  al  juny  i  marxin  

de  la  universitat  i  que  necessitarien  l’ajuda  per  a  un  congrés  que  es  realitzi  al  

setembre, per  exemple, ja  no  podrien  demanar-la; o  bé  estudiants  que  depenguin  

de  l’ajuda  per  poder  assistir  al  congrés, sense  el  pagament  inicial  per  a  ajudes  

del  tipus  B, tampoc  no  podrien  assistir-hi. Desprès  la  Sara  planteja  que  els  

pressupostos  no  s’adequaven  amb  les  despeses  reals, no  s’assisteix  als  congressos  

o  qualsevol  altra  qüestió  fa  que  es  perdin  diners, ja  que  l’estudiant  se’ls  queda  

sense  destinar-los  a  allò  que  s’havia  acordat. Es  plantegen  diverses  opcions, però  

no  s’arriba  a  cap  punt  determinant. Es  resol  concedir  ajudes  per  percentatges, ja  

que  no  es  volen  retirar  les  ajudes; es  lliurarà  un  60%  de  l’import  concedit  abans  

del  congrés  i  un  40%  tan  bon  punt  s’hagin  justificat  les  despeses.  

Es  passa  al  tema  del  transport. Hi  ha  estudiants  que  van  als  congressos  amb  

cotxe  propi  i, per  tant, hi  ha  conflicte  a  l’hora  de  decidir  quants  diners  costa  la  

benzina  per  a  aquell  cotxe. L’Àlex  proposa  que  ens  diguin  les  característiques  del  
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cotxe  per  poder  establir  un  consum  mitjà  i  calcular  l’import  de  benzina  que  li  

correspon, però  aleshores  es  planteja  un  problema: l’estudiant  pot  mentir  sobre  el  

cotxe  i  fer  figurar  que  té  un  cotxe  que  consumeix  més  per  extreure’n  profit  

econòmic. Es  fixa  el  criteri  de  calcular  el  desplaçament  des  de  la  seu  de  la  URV  

de  la  plaça  de  l’Escorxador  fins  a  la  seu  del  congrés. L’Eloi  planteja  que  hi  ha  

Campus  en  diverses  zones  i  potser  hi  ha  estudiants  del  Campus  de  Terres  de  

l’Ebre, podria  ésser  convenient  de  fixar  com  a  punt  de  partida  el  Campus  on  

estudia  el  sol·licitant  i  no  pas  el  rectorat; així  s’aprova, serà  des  del  Campus  on  

estudiï  el  sol·licitant  que  es  farà  em  còmput  de  distància  i  despesa  de  

combustible. L’Eloi  planteja  el  tema  de  fer  la  picaresca  amb  les  despeses  de  

combustible  i  proposa  establir  un  estàndard  de  x  per  litre, o  x  quilòmetre. Es  

decideix  treure  les  especificacions  de  vehicle, tan  sols  es  posarà  el  tipus  de  

benzina, es  calcularà  una  despesa  mitjana  i  un  10%  de  deteriori, assegurança, etc., 

del  cotxe.   

 

7. INCLUSSIÓ D’UNA NOVA MODALITAT D’AJUTS A LES BASES DE 
LES CONVOCATÒRIES  D’AJUTS: CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
ECONÒMICS ALS REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS PER 
ASSISTIR A PLENARIS D’ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ 
(MODALITAT D) 

 

Tot  seguit  s’exposa  la  idea  d’implantar  una  nova  modalitat  d’ajudes  per  als  

representants  d’estudiants per solucionar alguns problemes que hem tingut alhora 

d’enviar representants a congressos i fomentar la participació estudiantil en aquests 

òrgans de representació estatal. Fins ara es pagava només als membres de la junta 

directiva, i amb aquesta modalitat també es cobriran la despeses de representants no 

directius. Hem tingut la problemàtica de que la vici-rectora de docència no estava 

disposada a que el CEURV financés la totalitat de les despeses derivades de 

l’assistència, donat el cas de què en el primer congrés que es va demanar un ajut perquè 

un representant assistís al CONEDE es va haver de realitzar un acord amb la Facultat de 

Ciències Jurídiques per co-finançar la seva assistència. Per tant, amb aquesta modalitat 

seguir en aquesta línia i cofinançar les despeses de desplaçament dels representants 

juntament amb la facultat de l’alumne interessat per tal de cobrir l’import íntegrament i 

que l’alumne no hagi de posar diners de la seva butxaca. Aquesta modalitat la podran 

aprofitar els representants dels consells de departament (en total uns 200 

aproximadament).  

 

En aquesta modalitat també hi col·laborarà la Comissió d’Assignació d’Ajuts que 

valorarà si és correcta la documentació presentada, si el congrés és adequat, si la 

despesa és proporcionada o no, etc... de forma que poden emitir un dictamen favorable, 

un dictamen favorable amb reserves i un dictamen desfavorables. El Consell 

d’Estudiants valorarà les sol·licituds en base al dictamen efectuat per la Comissió 

d’Assignació d’Ajuts i atorgarà íntegrament les quantitats sol·licitades, només es podran 
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atorgar les quantitats sol·licitades per dos dels següents items: allotjament, àpats, 

matrícula i transport.  L’adjudicació es faria un cop es faci la resolució. Es parla de que 

només es cobririen aquelles assistències a òrgans de representació en que hi siguin 

presents representants de diferents universitats com per exemple el CEUNE per tal 

d’evitar abusos d’aquest tipus d’ajut. Com que és un ajut nou, s’acceptaran aquelles 

sol·licituds d’ajut per part de representants que hagin assistit a un òrgan de 

representació durant el curs 2012-13, encara que hagin sigut amb anterioritat a 

l’apertura de la convocatòria. S’acorda posposar l’apertura de la convocatòria fins que 

la normativa estigui correctament redactada. 

 

8. OBERTURA DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ABCD DE 

L’ANY 2013 
 

Tot i que queda pendent conèixer exactament la partida pressupostària amb que contarà 

el CEURV, queda oficialment oberta la primera convocatòria d’ajuts ABCD de l’any 

2013 sense cap oposició. 

 

9. PRESENTACIÓ DE LA STUDENT FEDERATION OF CATALAN AND 

OCCITAN COUNTRIES 

 
La Sara Reigada comença aquest punt dient que el FEDCO és la Federació d’Estudiants 

de Països Catalans i Occitans (incloent Illes Balears i Occitània). La idea era crear-ho 

perquè hi participessin estudiants de Catalunya, Illes Balears, Perpinyà i Tolosa; per tal 

de fomentar la interacció entre les diferents universitats d’aquestes regions. Això els ho 

van explicar a la última reunió del CEUCAT i l’objectiu és facilitar als estudiants la 

mobilitat ja que a països com a França els consells d’estudiants funcionen diferent que 

aquí: a través de les associacions es creen federacions d’associacions i aquestes son les 

que entren dins del consell d’estudiants. Segons es va comentar a la reunió els hi agrada 

molt el nostre model d’organització dels  consells d’estudiants, fins i tot els hi va costar 

entendre com els nostres consells pertanyen a la universitat però alhora son aliens a ella, 

funcionant de forma independent; pensant que estàvem sotmesos als interessos de la 

universitat. Durant el 6-7 d’abril es va realitzar el congrés i ens van explicar els detalls a 

última hora i a corre-cuita; ens van preguntar si volíem participar en el FEDCO i si la 

cosa funciona i començar a implicar-nos. La idea de la creació d’aquesta federació 

prové dels consells francesos, que van començar unint-se per tirar endavant diverses 

activitats i volen ampliar les seves fronteres incloent també els Països Catalans per 

promoure activitats culturals i la mobilitat interuniversitària. Al CEUCAT es va veure 

tot bastant difús i es va convindre que cada Consell d’Estudiants estudiés la seva 

participació. L’Alexandre considera que els interessa molt als promotors del FEDCO 

vendre el seu producte, per tant haurien de ser ells els que vinguin a explicar en què 

consisteix exactament la seva idea. S’acorda deixar aquest tema per la següent sessió i 
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esperar que vingui un representant del FEDCO per explicar-nos exactament quina és la 

seva intenció.  

 

 

10. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE LA LLIGA DE 

DEBAT DE LA URV (A PROPOSTA DE SERGI MARTÍN ARBÓS) 

 
L’Alexandre comença aquest punt dient que es procedeix a la proposta del Sergi Martín 

que ha fet una sèrie d’esmenes al Reglament de la Lliga de Debat i es comentarà la 

reunió que va fer la Nassira el Hadri que va participar a la Lliga de Debat amb la Maria 

Bargalló relacionat amb aquesta competició. 

 

El Sergi Martín comença dient que es va donar compte de diversos temes del reglament 

que potser no s’entenien del tot o que es podrien simplificar una mica i ha volgut polir 

aquests aspectes: 

- L’article 3 donava lloc a confusions i s’ha afegit una redacció nova sobre el tipus 

de membre que ha de participar als equips i el nombre d’ells que han d’estar 

presents. 
- En quant a la competició en si no s’han fet massa canvis, s’ha modificat la 

comissió de jutges perquè no es podia formar de la manera que es reflexava al 

reglament.  
- S’ha explicat més el procediment de la competició, diferenciant la fase de la 

lligueta de la fase de l’eliminatòria.  
- S’ha introduït que si la organització vol i ho considera es podria organitzar un 

debat per decidir la tercera posició enfrontant els dos que quedin eliminats en 

semifinals amb opció a premi encara que aquest últim punt encara no s’ha 

decidit. 
- S’ha afegit a l’article 13 que es premiarà l’ús correcte del català degut a que 

alguns participants de la última edició van utilitzar el castellà per alguns debats. 

Amb aquesta inclusió s’intentarà evitar la situació de confusió de l’any passat 

davant d’aquells alumnes que volien realitzar les seves intervencions en castellà. 
- S’ha afegit un apartat explicitant la forma correcta de realitzar interpel·lacions.  
- S’ha realitzat un petit canvi en les penalitzacions que atorguen els jutges, de 

forma que en lloc de cada jutge restar penalitzacions de forma individual, es 

faria una mitja al final de les penalitzacions de tots els jutges i la puntuació 

resultant es restaria de la puntuació final.  
 

Es parla sobre realitzar modificacions en la temàtica del debat per tal de que no siguin 

tots sobre la mateixa temàtica, però s’acorda que no és el més adient degut a que la 

Lliga de Debat de la URV està pensada en ser un assaig per la Xarxa Vives, tot i que 

altres universitats realitzen les seves Lligues de Debat cap a l’octubre però parteixen 

amb la desaventatja de no conèixer el tema de la Xarxa Vives i hem pogut veure en 
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aquesta última edició com equips que han realitzat aquest procediment han tingut un 

molt mal resultat, mentre que l’equip de la URV, “Delirium Tremens”, ha aconseguit 

arribar a la semifinal tot i la precipitació amb que es va realitzar el muntatge de la 

competició.  

 

Finalment queda aprovat el Reglament de la Lliga de Debat per unanimitat, tot i que 

queda pendent instrumentalitzar-lo a partir de octubre aproximadament  per tal de 

organitzar la propera edició amb prou temps. 

 

 

11. APROVACIÓ DE LES BASES DEL I CONCURS LITERARI “PREMI 

SANT JORDI 2013” DEL CEURV. 

 
L’Alexandre comença aquest punt dient que s’ha creat un concurs literari per aquest 

Sant Jordi 2013 en què hi haurà 200 euros de premi pel guanyador d’una única categoria 

on s’aglutinen tots els gèneres literaris. L’Alexandre pregunta si tothom està d’acord i el 

Sergi Martín diu que no li sembla bé que hi hagi una única categoria ja que és complicat 

que una poesia pugui competir contra una obra literària o teatral. El problema és que el 

concurs ja està marxa i no es pot corregir aquest detall. L’Alexandre diu que també es 

podria donar un premi compartit donat el cas , i aclareix que hi ha una clàusula on 

s’especifica que el CEURV podrà canviar el reglament quan ho vegi convenient per si 

hi apareixen conflictes d’aquest tipus. Es comenta que es podria, si les circumstàncies 

ho requerissin com per exemple l’existència de dos obres espectaculars o de diferents 

categories literàries, fer un accèssit i dividir el premi en 100 i 100, o bé decidir 

extraordinàriament si s’incrementa la quantia del premi.  

 

Finalment s’acorda destinar 200 + 100 euros provisionals en cas de que hi hagi un cas 

extraordinari com l’esmentat. 

 

12. Precs i preguntes 

 
L’Alexandre comenta que el senyor Rector de la URV i el senyor Secretari van 

presentar unes esmenes als reglaments del Consell de Centre i pregunta als assistents si 

volen crear una comissió per tal de obtenir ajuda jurídica per solucionar aquest tema. El 

Secretari va esmenes sense revisar la llei, per tant serà fàcil revocar-les. S’acorda parlar 

més endavant sobre aquest tema en una pròxima reunió del Consell.  
L’Alexandre pregunta si hi ha més preguntes i cap assistent més en formula. 

 

 

Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 21:46h, amb el vistiplau de la 

copresidència del Consell d’Estudiants, de la qual s’estén l’acta.  
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             Sara Reigada Sanclemente                                  Alexandre Hernández Ossó 

 

   Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 


