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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

10 DE FEBRER DE 2012 

 
Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV al Campus Catalunya, situat a la 

Avinguda Catalunya de la ciutat de Tarragona, a les 15:00 h del 10 de febrer de 

2012.  

 

Ordre del Dia 

 

1- Informe i aprovació de l’acta anterior 

2- Informe Co-presidents 

3- Nomenament del secretari i tresorer del CE-URV 

4- Situació de l’agenda estudiantil de la URV 

5- Convocatòria i premi al disseny d’un cartell i un logo del CE-URV 

6- Reglament bàsic regulador dels CE de centre de la URV 

7- Canvis en la convocatòria dels ajuts A, B, C 

8- Afers de tràmit 

9- Precs i preguntes 

 

Presents 

  

- Jesús Torres Sanz (Juntal Enologia) 

- Albert Martínez Pinteño (Juntal Grau Psicologia) 

- Sergi Martín Arbós (Co-president del CE-URV) 

- Alexandre Hernández Ossó (Co-president del CE-URV) 

 

I la becària de l’OFES: Gala del Castillo 

 

S’excusen: 

 

- Anaïs Bertrán 
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1. Informe i aprovació de l’acta anterior 

 

Els dos copresidents llegeixen l’acta del 16.12.2011 i s’aprova per unanimitat entre 

els presents. 

 

2. Informe Co-presidents 

 

L’Alex parla de la passada i recent reunió amb el CEUCAT. Informa que es va 

proposar la possibilitat d’ampliar les beques, però en resum diu que no va ser una 

reunió productiva, ja que el debat va ser excessivament limitat. El Secretari 

General de la Generalitat de Catalunya va afirmar en la mateixa reunió que les 

retallades no afectarien a la docència, i es deixa constància entre els presents de 

que aquesta promesa no s’ha complert.  

 

3. Nomenament del secretari i tresores del CE-URV 

 

S’anuncia que, des del Gabinet Jurídic, s’ha recomanat la creació de dues noves 

figures dintre del CE-URV. Aquesta proposta ja va ser portada a taula amb l’anterior 

co-presidència (Eloi Menasanch i Marc Vallvè) i ara es procedeix a fer-la efectiva. 

Es presenten com a candidats: 

• Jesús Torres: tresorer 

• Albert Martínez: secretari 

S’accepten les propostes per unanimitat. 

D’ara en endavant, les actes del CE-URV hauràn d’anar signades tant pels dos co-

presidents com pel secretari. 

 

4. Situació de l’agenda estudiantil de la URV 

 

El Sergi fa un resum de la reunió que els dos co-presidents van tenir amb el 

secretari de la URV sobre les agendes. El secretari va donar l’opció de modificar el 

seu contingut, la distribució dels dies per full, el format, etc., però sempre i quan el 

seu preu final quedi dins del pressupost assignat per aquest fi.  

- Entre els presents a la reunió es planteja la possibilitat de suprimir l’agenda 

en paper i de substituir-la per una electrònica, però ràpidament es 

desestima aquesta proposta.  
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- Es proposa, també, que alguna entitat ens faci propaganda a mode 

publicitari dins de l’agenda, per aconseguir més fons econòmic per tal de 

millorar la qualitat de l’agenda. 

- En Jesús pensa que el model tradicional ja estava bé, tot i que hauria 

d’haver-hi dos dies per plana, no tres. Tots els presents estàn d’acord amb 

la proposta. 

- L’Albert comenta que es podríen treure, també, les notes informatives de 

l’agenda tradicional que anaven a peu de dia, però en general s’opina que no 

s’haurien de tocar. 

- S’acorda treure les pàgines inicials, plenes d’informació general que es pot 

trobar perfectament a la web, i deixar només el dietari. 

- L’Alex presenta la possibilitat que va proposar el CEUNE d’incloure els drets 

de l’estudiant dins de l’agenda, això és, fer-ne una enumeració, ja que 

l’Estatut de l’Estudiant preveu que apareguin els drets i deures dels alumnes 

dins de les agendes universitàries. 

- Es vota, també, per crear un nou espai dins de l’agenda destinat a posar 

l’horari; i un altre per afegir un calendari oficial. 

 

Totes aquestes propostes i decisions seràn portades pels dos copresidents al 

secretari de la URV per tal que les valori. 

 

5. Convocatòria i premi al disseny d’un cartell i un logo del CE-URV 

 

- Es recupera la idea que s’havia proposat en anteriors reunions i es decideix 

realitzar-la ara, aprofitant que al març de 2012 hi haurà eleccions a la URV. 

- Es dicuteix si el premi ha de ser en metàl.lic o en espècie. 

- Es marca un “tope” econòmic: 150 € 

- El Jesús proposa fer el pagament en efectiu, i que sigui exactament de 150 

€. Tothom hi està d’acord i, per unanimitat, es decideix que els participants 

siguin només de dins de la comunitat universitària. 

- Es defineixen les característiques: ha de ser un logo independent de la URV, 

tot i que ha de quedar clar que es tracta del CE de la pròpia URV. Hi ha 

d’aparèixer l’adreça del CE i el seu correu electrònic. 
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6. Reglament bàsic regulador dels CE de centre de la URV 

 

- Es posa sobre la taula el reglament redactat per la co-presidència, el qual 

s’adjuntarà com annex al final d’aquesta acta. 

- Un cop quedi aprovat el reglament, cada facultat podrà redactar el seu propi 

reglament sempre i quan es basi i es respecti tot el que es contempla en 

aquest. 

- Es llegeix i s’hi fan dues modificacions. 

- Després d’aquests canvis, tots els presents l’accepten. 

- Queda pendent, només, fer-li arribar als dos estudiants de la URV que van 

mostrar interès en participar en la seva redacció: Adolf Barceló i Juan 

Infantes. 

- Acte seguit, es sotmetrà a Assessoria Jurídica i es presentarà al Consell de 

Govern a finalsde febrer de 2012. 

- Nota bene: al reglament s’impulsa la figura del delegat i s’estableixen els 

seus drets i deures. 

 

7. Canvis en la convocatòria dels ajuts A, B 

 

- Fruit del dubte d’un estudiant que té intenció de participar en les ajudes que 

convoca l’OFEs al mes d’abril de 2012, es parla de nou el tema de la 

benzina: s’ha de contemplar o no s’ha de contemplar el seu pagament en les 

ajudes econòmiques tipus A i B? 

- Es debat i s’estableix que sí que es contemplarà, però no amb efecte 

retroactiu, sinó a partir de l’abril de 2012. El preu serà de 6€/100 km, i 

s’inclourà en l’apartat “dietes”. 

 

8. Afers de tràmit 

 

- La becària informa del lamentable estat en el que es troba la impressora de 

l’OFES des de fa 2 anys, i demana que se’n compri una de nova. S’acorda 

comprar-ne una en el menor plaç de temps possible. 

- Els co-presidents informen de que s’ha creat una pàgina/grup i un usuari a 

Facebook del CE-URV. 

- El Jesús proposa obrir un compte a Twitter, també. S’accepta i el Sergi 

s’encarregarà de fer-ho efectiu. 
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- L’Alex deixa constància de que el CEUCAT està rebent moltes crítiques, ja 

que es pensa que molts dels seus membres són titelles de la Generalitat, 

motiu pel qual està perdent molta credibilitat entre l’alumnat. 

- Es parla, també, de la propera vaga del 29-F-2012. L’Alex diu que s’ha de 

fer un manifest a favor o en contra de la vaga, així els alumnes es sentiran 

amparats davant la possible amenaça dels professors si deicideixen no 

assistir a classe per donar suport (o no) a la vaga. 

- S’accepta per unanimitat donar suport a la vaga del 29-F. 

 

9. Precs i preguntes 

 

- Es comenta la pressentida problemàtica amb el Jaume Espanyol, del CAE, ja 

que les becàries venen notant certa hostilitat en els últims mesos. 

- Es proposa comprar un tampó per fer el registre d’entrada dels documents a 

l’OFES. 

- L’Albert comenta la problemàtica de fer pagar una taxa de 0’70 cèntims a 

les copisteries dels diferents campus de la URV si es vol imprimir utilitzant 

l’USB. S’acorda que l’Alex i el Sergi faran un redactat en contra i li 

mostraràn a la Maria Bargalló, Vicerectora d’Estudiants, per veure què 

n’opina. 

 

S’AIXECA LA SESSIÓ A LES 17:00 H 

 

I per tal de que en quedi constància, així la signen 

 

Alexandre Hernández Ossó    Sergi Martín Arbós 

Co-president CE-URV     Co-president CE-URV 

 

 

 

Albert Martínez Pinteño 

Secretari del CE-URV 

 

 

 

 

 


