
REUNIÓ DEL CONSELL 

D’ESTUDIANTS 

16 DE DESEMBRE DE 2011 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a l’Oficina de l’Estudiant, situada a la  

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, en primera convocatòria a les 12.30h i 

en segona convocatòria a les 13:00 el dia 16 de desembre 

Ordre del Dia  
1. ·Informe de la sessió anterior 

2. ·Aprovació de l'acta del darrer Ple 

3. ·Informe Co-presidents 

4. ·Memòria i informe pressupostari 

5. ·Resolució ajuts modalitats A/B/C 

6. ·Proposta i aprovació, si escau, de modificació de la normativa 

d'ajuts als estudiants per assistir a congressos A/B i per activitats 

culturals, i de modificació dels criteris d'assignació econòmica 

7. ·Ratificació de la modificació efectuada per assessoria jurídica del 

Reglament del Consell d'Estudiants 

8. ·Nomenament dels representants electes pel Consell de Govern i 

per la Junta Electoral Central 

9. ·Afers de tràmit 

10. ·Precs i preguntes 

11. ·Fi de la sessió 

Presents 

·Alexandre Hernández Ossó (Copresident del Consell d’Estudiants). 

·Sergi Martín Arbós (Copresident del Consell d’Estudiants). 

·Albert Martínez Pinteño (Claustral de Psicologia i Membre del Consell de Govern) 

Convidats 

·Daniele Palomba Torrallardona (Estudiant de la URV) 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1·Informe de la sessió anterior 
A l’última sessió, realitzada el 14 d’octubre de 2011, s’escullen com a nous 

copresidents en Sergi Martín Arbós i l’Alexandre Hernández Ossó, rellevant al càrrec a 

l’Eloi Menasanch Sevill i a Marc Vallvè Bernal i es resolen les ajudes de la convocatòria 

d’abril, comentant-se específicament dues incidències en relació amb dues sol·licituds, 

una dels Biotecnòlegs per no haver presentat la documentació relativa a l’ajuda 

concedida en el termini establert, i l’altra de Nagore Sabio, estudiant que tampoc 

presenta els documents requerits en el termini fixat. Per una altra banda, s’aprova una 

modificació del Reglament del Consell d’Estudiants per iniciativa de la copresidència 

sortint que passa a ser revisat per l’assessoria jurídica. Es planifica el curs 2011-2012 i 

es convoquen les ajudes ABC que es resolen al dia d’avui.  

2·Aprovació de l'acta del darrer Ple 
Després d’haver examinat l’esborrany de l’acta anterior, s’aprova per unanimitat. 

3·Informe Co-presidents 
L’Alexandre Hernández i en Sergi Martín divideixen el punt de l’ordre del dia en tres 

àmbits a tractar: 

·CIC: L’Alexandre agafa la paraula per informar que assistí en qualitat de suplent 

al ple del CIC que es realitzà a Barcelona el mes d’octubre i, a la vegada, divideix 

la seva intervenció en tres qüestions diferents. Es tractà a la reunió l’increment 

de preus de la matrícula i la nova convocatòria de beques que atorga la 

Generalitat de Catalunya amb independència de les ofertades pel Ministeri 

d’Educació. En relació amb l’increment dels preus de la matrícula, es proposà la 

supressió de la forquilla que estableix el Govern donant un poder discrecional a 

la Generalitat per tal que, en major o menor mesura, incrementi anualment el 

preu de la matrícula, sense perjudici de l’IPC.  S’arriba  a la conclusió que aquest 

interval fixat pel Govern es volia eliminar no per evitar l’obligació d’elevar els 

preus de la matrícula, sinó per no tenir límits i poder incrementar-la en més 

percentatge que el que es preveu actualment. En segon lloc, es parlà de 

l’establiment de dues beques gestionades íntegrament per la Generalitat:  

·La beca equitat, que respon al greuge que pateixen els estudiants de 

Catalunya a l’hora de rebre subvencions i ajuts, donat que s’estableixen 

uns requisits econòmics comuns per tot el territori espanyol sense tenir 

en compte la renda per càpita i el nivell de vida de les diferents 

Comunitats Autònomes, i sense tenir present que la pobresa relativa és 



la mateixa a Catalunya que a qualsevol altra Comunitat Autònoma. Així, 

davant del rebuig de la idea que es tinguessin presents aquestes 

diferències, és a dir, que s’establissin uns requisits econòmics adequats 

al nivell de vida de cada Comunitat Autònoma, la Generalitat ha 

impulsat la creació de les beques equitat, que dedueixen la meitat de 

preu de la matrícula a aquells estudiants que han sol·licitat una beca al 

Ministeri d’Educació i que se’ls ha rebutjat per sobrepassar els requisits 

econòmics. El Consell d’Estudiants de la URV dóna el vistiplau al 

posicionament afí de la copresidència. 

·La beca excel·lència:  s’atorguen només a 24 estudiants de tota 

Catalunya i es destinen a fer màsters de luxe, donat que cadascun d’ells 

rep un import d’uns 2.000 euros. Tenint present la subvenció que reben 

els estudiants d’Erasmus de Catalunya, el Consell d’Estudiants de la URV 

no considera convenient l’establiment d’aquestes beques, donat que 

encara que s’hagi de ser partidari d’afavorir el bon estudiant, es 

considera que és més bàsic augmentar el complement econòmic del 

programa Erasmus que atorga la Generalitat de Catalunya. 

·EU Sevilla 2011: s’informa que es tractaren aspectes relacionats amb la 

Governança, l’Estratègia Universitat 2015
1
 i el deute de les universitats 

públiques. S’acorda fer pressió estudiantil perquè la comunitat universitària 

arribi a conèixer la situació actual del sistema universitari. 

·CEUCAT: es va realitzar una Trobada del CEUCAT a la URV i es tractaren 

aspectes relacionats amb el projecte de llei de convivència i disciplina 

acadèmica. Es rebutja totalment l’articulació de sancions pecuniàries per 

castigar les infraccions que es preveuen, a més de les sancions disciplinàries. 

També es vota en contra de la posició del professorat que preveu el projecte, 

donat que els atorga presumpció de veracitat, creant una situació d’indefensió 

a l’estudiantat pròpia de la figura de la prova diabòlica. També es critica el text 

legal per la manca de seguretat jurídica que exposa a l’enumerar les categories i 

les classes d’infraccions. El Consell d’Estudiants també es mostrà crític en 

relació amb l’especialització universitària sota la rúbrica d’”Universitat de 

Catalunya”, que es basa en la unificació d’ensenyaments en les actuals 

Universitats, fent que aquestes deixin de perdre la seva naturalesa actual, i 

passin a impartir ensenyaments puntuals, obviant la raó de ser de les 

Universitats territorials, que nasqueren, entre d’altres, per facilitar l’accés a la 

                                                           
1
 S’adjunta en Annex 1 una anàlisi feta per l’Alexandre Hernández Ossó de l’Estratègia Universitat 2015 

fruit de les conclusions que s’extreuen de l’Encuentro Universitario de Sevilla 2011. 



Universitat a aquells estudiants que no tenien recursos per estudiar a distància 

del seu domicili familiar.  

4. Memòria i informe pressupostari 
 

Inicial               13.646,92 € 

Factures i ajudes pendents de pagar                1.235,48 € 

Ajuts pendents de justificar i pagar 

Ajut B-07                                                        -  90,26 € 

Ajut B-08                                                    - 177,17 € 

Asbtec C-3                                                     - 399,96 € 

 

Sou copresidents OFES novembre                  -743,80 € 

Sou copresidents OFES desembre                       -743,80 € 

Seguretat social novem. desem.                         -138,04 €     

Viatge Alexandre BCN                                          -13,45 € 

Despesa EU 2011 Sevilla                -168.07€ 

Despeses corrents                 -236,89€ 

 

Total despeses pendents                                3.541,96 € 

Pressupost total:     9.700 € 
 

Els 9.700€ romanents es destinen a les convocatòries d’ajuts A-B-C. Les despeses 

corrents es reserven, en primera instancia, per imprevistos i, en segona instancia, per 

la convocatòria de premis que es vol posar en marxa en relació amb el logotip i cartell 

del Consell d’Estudiants.  

5. Resolució ajuts modalitats A/B/C 
S’acorda redactar, d’acord amb la normativa vigent, una resolució (Annex 2) en la qual 

es prevegi la relació d’ajuts de les tres convocatòries (Annex 3),  motivant expressa i 

concisament les denegades. 

En les ajudes de la modalitat A (Assistència a congressos ja realitzats), l’import 

concedible és de 3.700,99€ i el disponible és de 3.233,33€, establint-se un percentatge 

d’assignació del 87,3%. 

En les ajudes de la modalitat B (Assistència a congressos per realitzar), l’import 

concedible és de 5.118,75€ i el disponible és de 3.233,33€, establint-se un percentatge 

d’assignació del 63,1%. 



 

En les ajudes de la modalitat C (Per a realitzar activitats culturals), l’import concedible 

és de 3.800,58€ i el disponible és de 3.233,33€, establint-se un percentatge 

d’assignació del 85,0%. 

S’aprova la resolució d’ajuts per unanimitat.  

6.Proposta i aprovació, si escau, de modificació de la normativa 
d'ajuts als estudiants per assistir a congressos A/B i per activitats 
culturals, i de modificació dels criteris d'assignació econòmica 
(ANNEX 4). 
 

Pel que fa a les modalitats A i B, s’estableixen noves obligacions pels beneficiaris, 

relacionades amb els excedents i amb l’establiment de sancions. S’estableixen nous 

criteris de recursos, d’acord amb el que preveu la legislació respectiva, donat que el 

previst a la convocatòria no era conforme a Dret. Es preveu una novetat relacionada 

amb la publicitat de la resolució. 

Pel que fa a la modalitat C, s’estableixen prohibicions de concedir ajuts en determinats 

supòsits, per tal de garantir la correcta convivència en la comunitat universitària. A 

més, es preveu l’atorgament al Consell d’Estudiants de la facultat d’inspeccionar 

l’activitat per la qual es dóna l’ajut. Es preveuen supòsits de revocació d’ajudes i un 

ventall de recursos davant la resolució d’acord amb el que preveu la Llei.  

S’aprova la modificació per unanimitat.  

7. ·Ratificació de la modificació efectuada per assessoria jurídica 
del Reglament del Consell d'Estudiants (ANNEX 5). 
 

S’informa de l’evolució que pateix el Reglament del Consell d’Estudiants des de la 

iniciativa de modificació presentada per l’antiga Copresidència, fins a la matisació i 

adequació a Dret realitzades pel Gabinet Jurídic de la Universitat Rovira i Virgili. 

S’aprova i ratifica per unanimitat la modificació efectuada per assessoria jurídica per 

tal d’adequar a Dret el Reglament del Consell d’Estudiants i es deixa pendent 

d’aprovació pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2011. 

 

Daniele Palomba Torrallardona, convidat, abandona la sessió a les 13:44 h. 



8. Nomenament dels representants electes pel Consell de Govern i 
per la Junta Electoral Central 
S’acorda que Albert Añón, estudiant de fisioteràpia, sigui l’estudiant electe per la Junta 

Electoral Central. S’acorda que Joana Ramos, Albert Martínez Pinteño i Júlia García 

siguin els estudiants membres del Consell de Govern a proposta del Consell 

d’Estudiant.  

9.Afers de tràmit 

10. Precs i preguntes 
L’Albert Martínez Pinteño informa que no es preveu a l’ordre del dia del Consell de 

Govern de la URV cap punt que faci referència als nomenaments dels representants 

electes pel Consell de Govern i per la Junta Electoral Central. El Sergi informa que el 

més segur és que s’inclogui com un afer de tràmit, sense que s’exclogui la possibilitat 

que s’estableixi un nou punt de l’ordre del dia.  

 

Albert Martínez Pinteño proposa la creació d’una pàgina facebook on constin tots els 

membres que siguin representants dins del Consell d’Estudiants, que sigui 

administrada pels copresidents del Consell. Així, es pretén millorar la presència 

d’estudiants i la cohesió en relació amb la representació estudiantil. La copresidència 

acorda fer-ho d’immediat.  

 

Albert Martínez Pinteño proposa presentar per la propera sessió del Consell 

d’Estudiants, unes bases per la convocatòria d’un premi al millor logotip i cartell 

relacionat amb el Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.  

11. Fi de la sessió 
 

 

Acords:  

·Es ratifica la posició de la copresidència en relació amb les votacions efectuades en 

el marc de l’EU 2011 i del CEUCAT. 

·S’aprova l’acta del Ple de 14 d’octubre. 

·S’aprova la resolució d’ajuts ABC. 



·S’aprova la modificació de la normativa d'ajuts als estudiants per assistir a 

congressos A/B i per activitats culturals, i de modificació dels criteris 

d'assignació econòmica. 

·Es ratifica la modificació efectuada per assessoria jurídica del Reglament del Consell 

d'Estudiants. 

·S’aprova el nomenament dels representants electes pel Consell de Govern i per la 

Junta Electoral Central 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les 13.50 hores, la copresidència aixeca la sessió, de la qual s’estén acta. 
 

 

La Copresidència,  

 

 

 

 

Sergi Martín Arbós      Alexandre Hernández Ossó      

   


