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REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

14 D’OCTUBRE 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, a les 18:00 h del 14 d’octubre de 

2011.  

 

Ordre del Dia 

 

1. Presentació de les candidatures a nova Copresidència del CE-URV 

2. Informe de l’actual copresidència 

3. Tancament d'Ajuts A+B+C de la convocatòria d’abril 2011 

4. Proposta de modificació del reglament del CE 

5. Elecció de la nova Copresidència del CE-URV 

6. Planificació del curs 2011-2012 

7. Convocatòria d'Ajuts de l'OFES tipus A+B+C (Octubre 2011) 

8. Precs i preguntes 

 

Presents 

 

- Eloi Menasanch Sevil (co-president CE-URV, Claustral Dret) 

- Marc Vallvé Bernal (co-president CE-URV, Claustral Medicina) 

- Jesús Torres i Sanz (Juntal E. Química) 

- Alexandre Hernández Ossó (Juntal Dret) 

- Joana Ramos Blesa (Juntal Arquitectura) 

- Sergi Martín Arbós (Juntal Psicologia) 

- Francesc Fortuño Bonet (Juntal Història) 

 

S’excusen: 

 

- Miquel Ferré Puig 

- Jordi Romeu Oliach 

- Albert Martínez 
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1. Presentació de les candidatures a nova Copresidència del CE-URV 

 

El Marc i l’Eloi anuncien que han de deixar el càrrec abans de les properes eleccions 

del març de 2012, ja que ambdós s’han llicenciat i no poden seguir en funcions. 

 

Presenten candidatures  

 

1) Jesús Torres: Estudiant d’enginyeria química a l’ETSEQ. L’impulsa presentar-se 

l’estat econòmic actual de la URV. Vol encarregar-se, a més a més de les tasques 

pròpies de l’OFES, de fer difusió i donar a conèixer a l’alumnat l’estat real actual de 

la URV, així com els drets i deures d’aquests. 

 

2) Alexandre Hernández: Estudiant de grau de dret. Ser copresident ho considera 

un repte personal. Vol millorar les situacions dels estudiants i defensar els pocs 

drets que aquests tenen. Li interessa fomentar la participació estudiantil a nivell de 

facultats, omplir els escons buits del Claustre, etc. Desitja obrir un espai interactiu 

pels membres del CE-URV i li agradaria que el CE actués com un Síndic de Greuges, 

així com que tots els alumnes vinguessin a les reunions, siguin o no del propi CE o 

de les associacions de la URV. 

 

3) Sergi Martín: Estudiant de grau de psicologia. Vol revitalitzar l’espai de 

participació cara a les eleccions de març de 2012, i opina que s’ha de ser crític amb 

la situació actual de la URV. Té experiència en representació, ja que forma part del 

CEP (Consell d’Estudiants de Psicologia). 

 

La Joana els pregunta a tots ells si formen part d’alguna associació concreta: en 

Jesús Torres va ser membre del SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), 

però actualment no en forma part; l’Alexandre és membre actiu de l’Associació 

d’Estudiants de la URV; en Sergi és membre del CEP. 

 

La Joana els hi pregunta si estan d’acord amb el funcionament actual de la URV. 

L’Alex intervé i diu que seria tot bastant millorable, tot i que en general les coses 

estan bé i que la situació podria ser molt pitjor, exceptuant l’agenda del curs 2011-

2012 i la reducció d’horaris a les biblioteques dels diferents campus. El Sergi opina 

el mateix. 
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2. Informe de l’actual copresidència 

 

En Marc informa sobre la situació actual i les últimes reunions dels següents 

Consells: 

 

- CIC: Anuncia que només hi pot anar un dels dos copresidents. Relega de la 

seva assistència i demana que s’estigui a l’aguait de les properes reunions 

de la comissió, ja que en general no s’està massa d’acord amb el seu model 

de governança. 

- CEUCAT: Informa de que és un consell que està plenament actiu i que se 

l’ha de seguir impulsant des de twitter, web, etc. Demana que qui surti 

escollit com a nou copresident, hi assisteixi amb compromís. 

- CEUNE: Parla de l’“Anteproyecto de ley de convivencia”. Ens diu que el 

projecte que hi ha actualment va ser redactat a l’època franquista i que 

s’havia de canviar, per això se n’ha redactat un deu nou que està pendent 

de ratificació. Aquest consta de tres punts molt bons, però en té un quart 

que pot resultar perillós, ja que és sancionador i té certs trets que no acaben 

d’agradar, com per exemple que no contempla que l’alumne es pugui 

queixar públicament, que no tingui defensa ni assessorament jurídic i, per 

altra banda, li dóna molt poder al Rector i els professors poden jutjar a 

l’alumne. Es contemplen sancions econòmiques que van des dels 0 € fins als 

3000 €, i es critica molt profundament el fet de que la llei estigui feta per 

PDI, PASS i estudiants, però que el quart punt només afecti als estudiants. 

S’han fet una sèrie de propostes per canviar aquest quart punt i estan 

pendents de ser validats, ja que el CEUCAT va aprovar els tres primers 

punts, però no l’últim. 

 

L’Eloi agafa la paraula: 

 

- Parla de la recent reunió que havien mantingut amb la Vicerrectora 

d’Estudiants, Maria Bargalló, sobre l’estat dels futurs projectes.  

- Es va parlar del vídeo promocional sobre El Estatuto del Estudiante, el qual 

ja està muntat.  

- La Vicerrectora va informar d’uns cursos de formació per als nous 

representants dels diferents òrgans, grups i associacions, perquè s’ha 

detectat que agafen els càrrecs sense saber massa bé en què consisteixen. 
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- S’informa de la problemàtica referent als espais d’estudiants: va ser un 

impuls de l’actual copresidència (Marc i Eloi) i ja està resolt i actiu. Hi ha 3 

espais molt grans habilitats i, de moment, ja han demanat fer-ne us 3 

associacions de la URV. Els espais es troben a Sescelades (1), Campus 

Catalunya (1) i a l’edifici Ventura Gasol (1). 

- Es parla, també, de la idea de muntar un curs destinat a tots els estudiants, 

en el qual tindran prioritat els representants d’associacions, on s’aprendrà a 

redactar i presentar documentació. Aquesta iniciativa ja està en marxa i en 

un estat molt avançat. 

 

El Marc afegeix la voluntat expressada pel Secretari General de reunir-se amb els 

propers copresidents del CE al març de 2012, i explica que la problemàtica de 

l’agenda d’aquest curs 2011-2012 va ser deguda a la falta de pressupost i de 

temps, ja que va ser presentada el 5 d’agost.  

 

La Joana es queixa. Diu que els estudiants hauríem de saber amb antel.lació els 

plans i la intenció de canviar el format de les agendes i les carpetes, perquè no es 

va avisar a ningú i ens vam trobar amb la sopresa de cop a l’entregar el resguard 

de la matrícula.  

 

Frances Fortuño també es queixa. Diu que de les propostes que el CE transmet a 

les esferes immediatament superiors, cap es realitza. Recorda la promesa del 

concurs de disseny de carpetes, per exemple. Afegeix que ara ja ni tant sols se li 

consulten les propostes de canvis al CE.  

 

La Joana diu que s’ha de tenir en compte els estudiants i al CE. Creu que s’han de 

canviar els relacions amb les altes esferes. S’ha de reivindicar, i no només portar-se 

bé i tenir bones relacions. 

 

L’Eloi tanca el segon punt reafirmant que s’ha de tenir una actitud reivindicativa, 

però que la cordialitat és essencial i que s’ha de mantenir. 
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3. Tancament d'Ajuts A+B+C de la convocatòria d’abril 2011 

 

Es comenta la proposta de fer un petit canvi en la normativa de la documentació: a 

partir d’ara es demanaran dues còpies del full de sol.licitud, i no només una. Es 

comenta, així mateix, la novetat d’enguany: el PDF emplenable electrònicament. 

S’ha fet amb l’objectiu d’evitar la mala lletra d’alguns alumnes i els problemes que 

això pugui derivar. 

 

Es comenta el tema de: 

 

- Biotecnòlegs: No han presentat la documentació relativa a l’ajuda concedida 

a l’abril de 2011, d’un total de 399.69 € per a la sol.licitud SOL1011_C_3_A. El 

plaç els hi caducava el 9 d’agost. Se’ls va avisar mitjançant correu electrònic i 

no van respondre, així que el dia 15.9.11 se’ls hi va donar per tancat el plaç de 

manera definitiva. 

 

- Nagore Sabio: Reboten els correus electrònics i no podem contactar amb 

ella. Es determina donar-li de plaç fins l’1 de desembre de 2011 per presentar 

papers de la sol.licitud SOL1011_B_08_A (177.17 €). 

 

Es donen per tancats els ajuts de la convocatòria d’abril de 2011. 

 

La Joana demana que es faci una web del CE on s’hi facin publicacions diàries que 

parlin de les activitats que involucrin als estudiants, és a dir, si un dels copresidents 

assisteix a una reunió del CEUCAT, que expliqui de què s’ha parlat. Jesús Torres 

està d’acord amb la iniciativa, i la resta dels presents, també. Opinen que és una 

cosa molt positiva i es parla de ficar-ho al nou reglament. 

 

4. Proposta de modificació del reglament del CE 

 

El Marc informa de que és un reglament que es compleix en molt poques ocasions i 

que, personalment, ha fet una sèrie de canvis (els quals va enviar per avançat a tot 

el CE via correu electrònic) que accepten qualsevol esemana. Es comenten les 

propostes de canvi a la taula de manera oberta i dialogant i es fan una sèrie de 

canvis que trobareu en la nova normativa adjunta al final d’aquesta acta. 
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Entre els canvis destaquen els següents: 

 

- Es proposa que en la propera copresidència es revisi el tema dels 

representants per facultats, ja que fins ara era 1 per escola i 2 per facultat. 

- Es determina que s’ha de fer pública la data de reunió del CE per tal hi 

puguin assistir tots els estudiants que així ho desitgin, sempre amb veu però 

mai amb vot, i que també s’hauria de fer el mateix amb els representants de 

les associacions i grups d’estudiants. 

- S’estableix que es podràn afegir nous punts a l’ordre del dia fins un màxim 

de dos dies abans de la reunió. 

- S’acorda que, a partir d’ara, es presentaran amb temps les candidatures a 

copresidència vía correu electrònic, i no en la mateixa reunió, com venia 

sent norma. A més, es determina que si un membre del CE no pot assistir a 

la reunió el dia de les eleccions, un company del propi CE pot portar un 

paper signat per l’afectat explicant les causes de la seva ausència, amb la 

deguda fotocòpia del DNI i dins d’un sobre tancat, on hi figuri el seu vot. Es 

podrà votar per representació, però mai per delegació. 

- S’acorda que les votacions a temes del tipus canvis en la normativa i demés 

es podràn fer vía moodle, però mai vía doodle, i aquesta opció MAI serà 

aplicada per escollir càrrecs. 

 

Degut a la necessitat d’alguns presents de marxar de la reunió, s’acorda fer una 

pausa al punt 4 i passar al punt 5, per tornar després al 4 de nou. 

 

5. Elecció de la nova Copresidència del CE-URV 

 

Es reparteixen les paperetes per tal de que tots els presents votin a dues de les 

tres candidatures presentades. La becària fa el recompte de vots en veu alta, i els 

resultats són els següents: 

 

- Alexandre: 5 vots 

- Jesús: 2 vots 

- Sergi: 6 vots 

 

• De 14 vots que haurien d’haver sortit, en surten 13 perquè un és en blanc.  
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Els nous coproesidents electes són, doncs, en Sergi Martín i l’Alexandre Hernández. 

 

Francesc Fortuño i Joana Ramos abandonen la reunió. 

 

4 (bis). Proposta de modificació del reglament del CE 

 

S’acaben de parlar els canvis en la normativa del CE-URV sense incidències i amb 

una forta participació de l’Alexandre. 

 

En Jesús Torres abandona la reunió. 

 

5. Planificació del curs 2011-2012 

 
Els nous copresidents decideixen aplaçar el punt per a la propera reunió del CE, ja 

que tot just han estat escollits i no han pogut parlar entre ells sobre els plans de 

futur. 

 
El Marc vol saber qui anirà a les reunions externes de la URV, i decideixen que al 

CEUCAT hi aniran els dos junts, però que el titular serà el Sergi. Del CEUNE se 

n’encarregarà l’Alexandre, sent-ne ell mateix el titular.  

 

Els nous copresidents mostren el desig i la voluntat d’anar a les reunions del 

Consell de Govern i del Claustre, però al no ser claustrals ho han de sol.licitar la 

invitació a la Vicerrectora d’estudiants i al Secretari General. 

 

S’acorda fer una reunió de relleu entre els copresidents sortints, els copresidents 

entrants, el Rector, la Vicerrectora d’Estudiants i el Secretari General.  

 

Dues de les coses que els nous copresdients sí informen que faràn imminentment 

són: 

 

- Impulsar l’espai virtual moodle del CE 

- I establir un CE abans del Consells de Govern 
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7. Convocatòria d'Ajuts de l'OFES tipus A+B+C (octubre 2011) 

 

D’ara en endavant s’hauràn de presentar dues còpies del full de sol.licitud: una 

anirà destinada al CAE i l’altra la guardarà l’OFES. 

 

Ajuts octubre 2011 

 

- Presentació de papers: del 2 al 18 de novembre de 2011 

- Resolució: del 20 de novembre al 2 de desembre de 2011 

- Data límit per reunir-se amb el CE i validar-ho: 16 de desembre de 2011 

 

La partida d’enguany són 5000 € més un possible de 577.13 € més, referents a les 

sol.licituds SOL1011_B_08_A (177.17 €) i SOL1011_C_3_A (399.96 €), que en data 

d’ 1 de desembre de 2011 s’anul.laràn definitivament i es demanarà al CAE que 

aquesta quantitat s’afegeixi als 5000 € actuals.  

 

8. Precs i preguntes 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 ACORDS PRESOS 

 

- S’acorda mirar les esmenes del CEUCAT referents al Anteproyecto de ley de 

convivencia ràpidament, i comentar-les via correu electrònic a en 

marc.vallve@estudiants.urv.cat 

- S’acorda fer una carta al CAE on es desestimi la sol.licitud d’ajudes del mes 

d’abril dels Biotecnòlegs de Catalunya, i fer el mateix, si s’escau, en data 

1.12.11 en relació a la sol.licitud de Nagore Sabio. 

- S’acorda modificar el reglament del CE-URV i presentar-lo al Consell de 

Govern perquè en faci la ratificació. 

- S’acorda impulsar l’espai virtual moodle per al CE-URV. 

- S’elegeixen per votació com a nous copresdients per al curs 2011-2012 (fins 

a les eleccions del proper mes de març de 2012) a Sergi Martín i Alexandre 

Hernández. 

 

 



 
 

Oficina de l’Estudiant – OFES 
Campus Sescelades, Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 

Ctra. de Valls s/n  43007 Tarragona 
 

9 

 

S’aixeca la sessió. 

 

I per a que en quedi constància, en donen el vist i plau 

 

 

 

Eloi Menasanch i Sevil     Marc Vallvè i Bernal 

Co-President sortint      Co-President sortint 

 

 

 

 

Alexandre Hernández Ossó     Sergi Martín Arbós 

Co-President entrant   Co-President entrant                                                                                
 


