
 

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

Ctra. de Valls s/n  43007 Tarragona 
 

1 

 

REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

16 DE FEBRER 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 15:30 h del 16 de febrer 

de 2011.  

 

Ordre del Dia 

 

1. Presentació i aprovació de l'acta de la última reunió. 
2. Assignació d'Ajuts de l'OFES, convocatòries A+B i C. 
3. Actualització Vicerectorat d'Estudiants. 
4. Torn obert de paraula. 
 

Presents 

  

- Nicole Kalemba (Juntal Turisme) 

- David Pros Cortijo (Juntal Turisme) 

- Jordi Romeu Oliach (Juntal)  

- Miryam Avis Pérez (Juntal Filologia Hispànica) 

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

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

 

I la becària de l’OFES: Gala del Castillo 

 

S’exucsen: 

 

- Joana Ramos 

- Guillermo de Castro 

- Miquel Ferré 

- Anna Giné March 
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1. Reunió de l’OFES amb el CAE el 3 de febrer de 2011 

 

Els co-presidents informen als membres del CE de la reunió duta a terme en la 

data senyalada. Entre els temes més destacables que es van parlar està el 

referent al romanent econòmic de l’OFES del curs 2009-2010. La vicerectora 

d’estudiants, Maria Bargalló, està a l’espera de que la gerència li confirmi aquest  

 

romanent i, de ser així, amb ell es pagaran els ajuts d’anys anteriors que es van 

resoldre però no es van pagar (papers que actualment ja estan al CAE) i també 

es cobrirà el deute que l’OFES havia contret en co-presidències anteriors a 

l’actual. 

 

La partida d’enguany està assegurada; sol quedem a l’espera de saber, 

exactament, la quantitat exacta. 

 

1.1. Concurs del logotip de l’OFES 

 

S’anuncia que s’haurà d’endarrerir la data de convocatòria que s’havia establert 

a la primera reunió del CE del curs 2010-2011. El motiu és que la oficina resta a 

l’espera de que la vicerectora Maria Bargalló li faci arribar les bases del concurs 

per poder, després, actualitzar-les i adaptar-les a les necessitats de l’OFES. Així 

mateix, la vicerectora es compromet a comprar ella l’I-pod, premi que s’havia 

decidit entregar a guanyador del concurs del logotip. 

  

1.2. Tema de la problemàtica a l’EUTO 

 

S’informa de que s’ha mantingut una conversa amb la vicerectora d’estudiants 

sobre l’absència de bar a l’EUTO i l’existència d’una única fotocopiadora en tota 

l’escola; queda assegurada la incorporació de fotocopiadores en un breu plaç, 

però la falta de bar és per problemes reals d’espai. Com a suplent d’aquest, hi ha 

màquines de vending.  

 

David Pros anuncia que d’aquí a dos anys s’instaurarà un CRAI a Vila-seca. Així 

mateix, Karen i David diuen que per millorar la situació de la falta d’espai per 

poder dinar han demanat que es canviïn les taules rodones per unes de 

quadrades per tal de que hi tingui cabuda més gent. Recorden que només tenen  
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habilitat per aquesta funció un petit espai dins d’una aula i que es un tema que 

tractaran directament amb el director de l’EUTO. 

 

1.3. Biblioteca 

 

Els co-presidents fan constar que han demanat cita amb el secretari general per 

tal d’ampliar l’horari de la biblioteca amb la proposta de que en època d’exàmens 

estigui oberta les 24 hores del dia. 

 

Miryam Avis proposa que resti oberta, també, tot el diumenge com qualsevol 

altre dia laboral. 

 

2. Ajuts OFES 

 

Es parla del procés que s’ha seguit per tal d’adjudicar els ajuts, així com dels 

màxims concedibles (econòmicament parlat) i del pressupost del qual s’ha partit. 

També s’informa del procés de selecció: la documentació exigida, els criteris 

d’adjudicació (dietes, allotjament...), etc. Es parteix de 4000 € i es divideix en 

tres parts iguals: 

 

- 1333,2 € per Congressos tipus A 

- 1333,2 € per Congressos tipus B 

- 1333,2 € per Ajuts Culturals 

 

Karen Cuevas abandona la reunió 

 

2.1. Es desestimen les següents sol�licituds: 

 

1. Mònica Pérez: anul�la personalment la sol�licitud. 

2. Anna Giné: falta molta documentació i presenta una sol�licitud doble. 

 

2.2. Problema amb la sol�licitud del Departament de Filologia Catalana 

 

 Degut a un malentès entre el departament i l’OFES, es va acceptar que el 

primer presentés una sol�licitud amb la factura d’un autocar que va portar 

uns alumnes a un congrés a Altea. El que s’havia entès era que el  
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departament finançava per avançat un autocar que, posteriorment, els 

alumnes pagarien de manera individual al mateix departament. De manera 

que presentaven la factura a la OFES per deixar constància del pagament per 

tal que, després, els alumnes poguessin cobrar la quantitat corresponent. El 

malentès va raure en que els alumnes mai han hagut de pagar l’autocar al  

departament, sinó que ha estat una iniciativa d’aquest i el que vol, doncs, es 

cobrar ell (i no els alumnes) la despesa íntegra.  

 

S’entén que un departament no pot cobrar diners de l’OFES, de manera que 

es desestima la sol�licitud malgrat en un inici se’ls hi va acceptar degut 

―repetim― a un malentès. 

 

S’acorda parlar amb el sol�licitant, Emili Samper, per explicar-li la situació i 

es determina que els alumnes que van assistir a aquest congrés a Altea i que 

han presentat sol�licitud, se’ls hi desestimarà la quantitat demanada en 

relació amb l’autocar i només se’ls hi tindrà en compte la matrícula 

d’assistència al congrés.  

 

2.3. Congressos Modalitat A 

 

S’accepten les adjudicacions per unanimitat. 

 

SOL0910_A_01 Ferran Miquel Benaiges 121.57 

SOL1011_A_02 Caterina Masana Bofarull 201.71 

SOL1011_A_03 Estela Mariné Roig 40.35 

SOL1011_A_04 Joan Pons Solé 87.33 

SOL1011_A_05 Aleix Ribas Latre 94.37 

SOL1011_A_06 Gerard Vidal Pallarés 247 

SOL1011_A_07 Fc. Marco Palau 157.7 

SOL1011_A_08 Albert Oliva Ramal 76.63 

SOL1011_A_09 Arnau Vives Piñas 76.63 

SOL1011_A_10 Eva Rofín Gutiérrez 76.63 

SOL1011_A_11 Roger Estrada Roig 76.63 

SOL1011_A_12 Oriol Teixell Puig 76.63 
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2.4. Congressos Modalitat B 

 

S’accepten les adjudicacions per unanimitat. 

 

Es fa constar, però, que cal recordar a tots els sol�licitants que han de presentar 

en el plaç màxim d’un mes després de la realització del congrés tots els tiquets 

per tal de poder cobrar. 

 

SOL1011_B_02 Patricia Núñez 121.80 

SOL1011_B_03 Matteo Torani 135.20 

SOL1011_B_04 P. Cecilia Vigueras 166.57 

SOL1011_B_05 Carlos Piñones Rivera 166.57 

SOL1011_B_06 Sònia Gobern Fabregat 59.25 

SOL1011_B_07 Adela Simón Alcácer 59.25 

SOL1011_B_08 Èlia Nadal Rubinat 95.47 

SOL1011_B_09 Alba Cruells Roger 95.47 

SOL1011_B_10 Iván Darío Peñaranda 58.33 

SOL1011_B_11 Martín Pablo Caporgno 108.63 

SOL1011_B_12 Aina Serra Ripoll 133.32 

SOL1011_B_13 Josep Iglesias Grau 133.32 

 

 

2.5. Ajuts Culturals 

 

S’accepten les adjudicacions per unanimitat. 

 

SOL1011_C_01 AEGEE Tarragona 242.40 

SOL1011_C_02 BEI 242.40 

SOL1011_C_03 Colectivo Sursystem 121.20 

SOL1011_C_04 Revista F. Catalana 121.20 

SOL1011_C_05 Alumnat xinès URV 121.20 

SOL1011_C_06 ASBTEC 242.40 

SOL1011_C_07 Pataquers 242.40 
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Els co-presidents comenten la gran quantitat de diners sol�licitats, citant 

pressupostos de més de 48.000 €. 

 

Finalment es recorden els criteris restrictius establerts i el Marc exposa noves 

premisses per la següent convocatòria d’ajuts culturals: 

 

1. Incloure el concepte d’àpats 

2. Incloure el transport 

3. Afegir un espai anomenat “altres” per tenir en compte possibles aspectes 

inesperats. 

 

Totes aquestes modificacions es faran amb la finalitat de que les sol�licituds tipus 

C puguin accedir als 1000 €. 

 

2.6. S’acorda 

 

1. Que s’anunciarà als sol�licitants via correu electrònic de la quantitat 

econòmica assignada, amb 10 dies de marge per reclamacions. 

2. Que es publicarà un PDF amb tots els resultats a la plana web de l’OFES. 

3. Que s’enviarà un correu electrònic a tots els estudiants per tal de que 

puguin consultar els resultats. 

4. Que la segona convocatòria serà al març. 

 

3. Torn obert de paraula 

 

- Miryam, nova membre del CE, demana saber d’on rep els diners l’OFES i 

en Marc explica el funcionament del CE, que rep la partida econòmica del 

Vicerectorat d’Estudiats, així com el CAE. Recorda que l’OFES és un òrgan 

independent i en fa patent algunes de els seves funcions. 

- En Marc recorda la voluntat de crear els Consells d’Estudiants de facultat, 

(que ja existeix a la Facultat de Medicina) per tal que arribin a l’OFES a 

través del representant de cada centre les queixes reals del gruix dels 

alumnes. 

- Jordi Romeu mostra el seu desacord envers la negativa a permetre una 

xerrada a la facultat, sol�licitud de la qual va ser presentat al Vicerectorat, 

demanant hora i aula, i se’ls hi va denegar. L’Eloi proposa que presentin  
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- els continguts de la xerrada per veure si així l’accepten, ja que per motius 

polítics no s’anul�len actes. Només quan son anticonstitucionals. 

- Miryam informa de que al Campus Catalunya tant sols hi ha un microones 

per escalfar el dinar i que a l’edifici de la dreta (Jurídiques) no hi ha bancs 

per asseure’s als passadissos.  

 

 

S’aixeca la sessió. 

 

Per tal de que en quedi constància, en donen el vist i plau 

 

Eloi Menasanch Sevil     Marc Vallvé Bernal 

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


