
 

 1 

 
 

REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

3 DE JUNY 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 10:00 h del 6 de juny de 2011.  

 
Ordre del Dia 

1. Ajuts econòmics per assistència a congressos (modalitats A i B) i  

culturals (modalitat C).  

2. Informació de la copresidència.  

3. Informació sobre el CEUCAT i el CEUNE.  

4. Informació sobre el Col�lectiu d'Estudiants de Psicologia.  

5. Propostes de funcionament intern i de trasllat de l'OFES.  

6. Torn obert de paraula. 

 

Presents 

 

- Nicole Kalemba (Juntal Turisme) 

- Joana Ramos (Claustral Arquitectura) 

- Miquel Ferré Puig (Juntal Psicologia) 

- Alexandre Hernández Ossó (Juntal Dret) 

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

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

 

I la becària de l’OFES: Gala del Castillo 

 

S’excusa: 

 

- Sergi Martín (Juntal Psicologia) 

 
1. Ajuts econòmics per assistència a congressos (modalitats A i B) i  

culturals (modalitat C). 

 

- En Marc explica els canvis aplicats a la modalitat tipus C, que corresponen a 

l’inclusió de tres nous criteris per tenir en compte a l’hora de l’assignació 

econòmica: dietes, trasports i un genèric “altres”. També comenta els canvis  
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soferts en les ajudes tipus A, ja que han sobrat diners de la partida inicialment 

establerta per elles (1333,2 €, dels quals només n’han sol.licitat 928,72 €), de 

manera que els sol.licitants han cobrat el 100% concedible i els diners restants 

s’han sumat a la partida de 1333,2 € de les ajudes tipus B, quedant un total 

disponible de 1737,68 €. 

- Es treu el tema de la sol.licitud SOL1011_C_01A, la qual s’ha ajustat 

completament als criteris de restricció normativa (200 € per a cada un dels 5 

factors tinguts en compte), de manera que s’ha emportat la gran part del 

pressupost destinat a la modalitat C. 

- Es parla, també, de la problemàtica amb la SOL1011_C_03A ―Biotecnòlegs de 

Catalunya― , donat que han presentat la mateixa sol.licitud per a la mateixa 

activitat en dues convocatòries, i ja se’ls hi va resoldre a la convocatòria de gener 

de 2011. Es comenta que és cert que a la normativa no apareix de manera explícita 

(tot i que queda implícit) la restricció relativa a que una mateixa sol.licitud no es 

pot presentar en dues convocatòries, de manera que es decidieix redactar millor 

aquest punt i s’afegeix una nova clàusula a la normativa per evitar possibles futurs 

conflictes: “El CE té la potestat de decidir qualsevol conflicte no resolt en la 

normativa”. Es discuteix sobre si se’ls hi ha de tenir en compte o no la sol.licitud, i 

en Miquel opina que s’han d’acceptar les conseqüències d’una normativa “coixa” i 

tenir en compte de nou la sol.licitud. Es discuteix àmpliament la interpretació de les 

lleis i finalment es decideix contemplar, només, els tres nous criteris que no es van 

tenir en compte en la passada convocatòria, és a dir, àpats, transport i altres, que 

engloba un total de 600 €, dels quals se’ls hi poden concedir 399’96. Tots opinen 

que cobrar dues vegades pel mateix no és just. 

- Es questiona el gran problema de les ajudes tipus B: la gent no justifica els diners 

concedits després de tornar dels congressos i això crea problemes a l’hora de 

desestimar les ajudes concedides i recuperar els diners sobrants per poder-los 

afegir a convocatòries futures. Es parla de la possibilitat de fusionar ajudes tipus A i 

B. Finalment es determina que la co-presidència pugui firmar i validar les cartes de 

renúncia a les ajudes que els alumnes redacten i envíen per correu electrònic però 

que no firmen per estalviar-se el tràmit d’haver d’enviar per correu intern el 

document. Així mateix, la co-presidència assumeix la potestat de desestimar les 

ajudes tipus B que després d’un mes de la realització del congrés no han estat 

justificades i comunicar-li al CAE per tal que faci efectiva la seva anul.lació. 
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- Es determina afegir un nou punt a la normativa i als fulls de sol.licitud: “passats 

30 dies d’ençà de la realització del congrés, es desestimaran automàticament totes 

les sol.licituds que no hagin estat justificades”. 

 

Nicole Kalemba abandona la reunió 

 

- Es truca al Jaume Español, del CAE, per demanar informació sobre la 

desestimació de les sol.licituds tipus B resoltes en funció de la caducitat del 

plaç d’entrega (30 dies), i diu que ha de consultar la normativa. 

- En Marc proposa treure els màsters i doctorats de les ajudes de l’OFES 

perquè s’emporten quasi tots els diners disponibles. En Miquel i la Joana 

creuen que haurien de deixar-se perquè tots són alumnes. L’Alexandre creu 

que tampoc s’han de posar límits, doncs defensa un accés igualitari a les 

ajudes. Tots els presents opinen que s’hauria de fomentar la participació 

dels estudiants de grau per fer-ho més equitatiu, però es diu, també, que 

tothom rep la convocatòria i qui no participa és perquè no ho vol fer. 

- En Marc proposa no tocar les ajudes de l’OFES però diu que s’hauria 

d’intentar que l’Escola de Postgrau tingui beques per ampliar possibilitats. 

- Es determina, doncs, fer una relació a partir de les ajudes que tenim (abril) 

per saber el percentatge real d’estudiants de màster i doctorat.  

 

Rebem la resposta del Jaume: Per a les renúncies no firmades, n’hi ha prou amb el 

correu electrònic imprès, on hi consti la carta de renúncia i on hi aparegui la 

direcció de l’alumne. Per a la desestimació de les ajudes tipus B un cop passat el 

plaç establert, cal presentar-li una carta amb els noms i cognoms dels alumnes, 

amb la firma dels dos co-presidents, exposant el motiu pel qual se’ls hi desestima 

l’ajuda, tot marcant i citant la normativa vigent. 

 

1.1. Congressos modalitat A 

 

SOL1011_A_01_A Gerard Vidal 410 

SOL1011_A_02_A José Cándido Fdz. 78 

SOL1011_A_03_A Gonzalo Samaniego 139.36 

SOL1011_A_04_A Byron Ernesto Vaca 139.36 

SOL1011_A_05_A Lídia Lobato 162 
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IMPORT SOLICITAT: 928.72 € 

IMPORT DISPONIBLE: 1333.2 € 

PERCENTATGE D’ASSIGNACIÓ: 100% 

 

1.2 Congressos modalitat B 

 

SOL1011_B_01_A Gerard Aragonès 130.37 

SOL1011_B_02_A Anna Rull 130.37 

SOL1011_B_03_A Raúl Beltrán 130.37 

SOL1011_B_04_A Arturo Levican 130.37 

SOL1011_B_05_A David Garcia 90.39 

SOL1011_B_06_A Diego Guzmán 232.46 

SOL1011_B_07_A Ares Domingo 90.26 

SOL1011_B_08_A Nagore Sabio 177.17 

SOL1011_B_09_A Byron Ernesto Vaca 83.64 

SOL1011_B_10_A Gonzalo Samaniego 86.64 

SOL1011_B_11_A Robert Brunet 244.03 

SOL1011_B_12_A Laura Tutusaus 50.81 

SOL1011_B_13_A Rafael Oliveira 83.57 

SOL1011_B_14_A Paula Galván 73.54 

 

IMPORT SOLICITAT: 5198,17 € 

IMPORT DISPONIBLE: 1737.68 € 

PERCENTATGE D’ASSIGNACIÓ: 33.42% 

 

1.2. Ajuts culturals 

 

SOL1011_C_1_A AEGEE TARRAGONA 666.6 

SOL1011_C_2_A BEI 266.64 

SOL1011_C_3_A BIOTECNÒLEGS CAT. 399.96 

 

IMPORT SOLICITAT: 2000 € 

IMPORT DISPONIBLE: 1333.2 € 

PERCENTATGE D’ASSIGNACIÓ: 66.66% 
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2. Informació de la copresidència 
 

- Els dos co-presidents es disculpen per no haver realitzat la proposta i el 

concurs sobre el logo de l’OFES, que pretenia donar a conèixer l’oficina entre 

l’alumnat i fomentar la participació estudiantil.  

- Parlen del CEUCAT, que també proposa fer un logo, i proposen aprofitar-ne 

les bases consensuades pel gabinet jurídic de totes les universitats. 

- Proposen convocar-ho al setembre i resoldre-ho a l’octubre. 

- En Marc es compromet a enviar la convocatòria del CEUCAT modificada i 

adaptada a l’OFES per correu a tots els membres del CE. 

- Es comenta, també, que ambdós co-presidents deixen el càrrec el proper 

mes de setembre, donat que es llicencien.  

- En Marc treu el tema del vídeo per promocionar El estatuto del estudiante i 

informa que la Vicerrectora d’estudiants Maria Bargalló proposa que els 8000 

€ destinats a la promoció d’aquest document no només serveixin per a fer 

un vídeo sinó per gravar altres coses de la URV per afavorir la participació 

estudiantil (com ara l’activitat dels Pataquers, etc.). 

- La Joana es mostra molt escèptica davant la proposta; considera que a la 

URV ningú participa en res i que en lloc de fer vídeos “mentint sobre la falsa 

participació”, s’hauria de fer una investigació per saber què està passant, 

perquè no es participa en res. 

- En Marc creu que el vídeo s’ha de fer i se’ls hi ha de posar als alumnes de 1r 

curs en lloc de fer un power point fred i avorrit, tal i com fan ara. Creu que 

és una bona manera de donar a conèixer la facultat i motivar als nous 

alumnes. 

- En Miquel està a favor del vídeo i també de fer un informe sobre què està 

passant dins de la URV. 

- Treuen a la taula les reunions que la Maria Bargalló està tenint amb tots els 

degans perquè es mullin una mica i fomentin la participació estudiantil per 

ordre expressa d’un acord del Consell de Govern. S’opina que el vídeo és 

una eina i els degans una altra per lluitar contra la passivitat. 

- La Joana diu que les tasques de representació no es valoren i que es fiquen 

reunions en horari d’exàmens, etc. i l’Alexandre es queixa de ser 

completament ignorat i gens tingut en compte en les reunions davant de 

professors i doctors quan fa proposicions per millorar certs aspectes. Es sent 

menyspreat per ser “només” un estudiant.  

- La Joana afegeix que no hi ha informació ni accés fàcil a les normatives. 

Creuen unànimament que cal una formació de l’estudiant. 
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- En Miquel, per la seva part, es queixa del difícil accés a certs òrgans de 

representació, ja que per accedir a X lloc, també has d’estar a Y, cosa que fa 

tirar endarrere a molts estudiants i provoca que qui s’encarrega d’aquestes 

tasques no doni abast. 

- El Marc recorda la necessària figura del delegat per poder arribar a totes les 

classes de tota la URV, així com que aquest tingui connexió directa amb el 

CE. L’Eloi també està a favor de crear aquestes xarxes de connexió. 

- La Joana proposa ficar al calendari escolar del curs 2011-2012 una hora a la 

setmana d’assamblea. En Marc està d’acord però ho troba molt complicat: 

hauria de formar part del pla d’estudis i no és una cosa fàcil. En Miquel, 

l’Eloi, juntament amb en Marc, creuen que no hauria de ser una assignatura, 

i molt menys una cosa obligatòria, sinó que haurien de ser competències 

tranversals.  

- Es determina que l’alumnat no participa ni va enlloc perquè no vol, ja que 

accés a la informació sí que n’hi ha. 

 

3. Informació sobre el CEUCAT i el CEUNE 
 

- El Marc fa un resum del que es va parlar al Consell de Govern del dia 

2.6.2011, a la URV. Es parla de la situació econòmica actual de la universitat 

i de les propostes concretes per recuperar fons que es van acceptar a les 

votacions (amb el vot negatiu dels estudiants), de les quals 6 tenen a veure 

directament amb els estudiants: el preu de la matrícula augmentarà un 

10%, pujarà encara més el preu de la 2a i 3a matrícula, els preus de màster 

es disparen, etc. L’objectiu és que 2’5 millions dels 6 que vol estalviar la 

URV surtin dels estudiants, mitjançant aquestes mesures.  

- Es citen altres mesures que també serviran per a aquest pla estratègic 

d’estalvi: reduir pressupost de les carpetes, no imprimir guies en paper 

(seran totes electròniques), reduir el número de membres dels tribunals de 

tesi de 5 a 3, s’elimina la partida de senderisme, etc. 

- S’anuncia que acomiadaran a personal docent al 2013 si no han recuperat 

per aleshores 4’5 millons d’€. 

- En Marc parla de la reunió amb el SGU, on es parla de la situació econòmica 

i de les retallades, englobant el futur dels sistema universitari català, i 

també parla del manifest del CEUCAT que es va fer després de la reunió del 

CEUNE, en el qual es demana que es mirin certs punts que tenen a veure 

amb els  
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- suspesos (assignatures creus de la carrera) abans d’aplicar la mesura 

sancionadora. 

- S’anuncia també la carta que va redactar el CEUNE al president Zapatero 

per aturar la retirada de les beques MEC per a les terceres matrícules. 

- S’anuncia que cal un relleu per a les reunions del CEUCAT cara al curs 

vinent, ja que en Marc ho deixa. 

- Els co-presidents informen de la nova eina moodle per al CE, i s’aprova 

treballar amb ella. 

 

La Joana Ramos i l’Alexandre Hernández abandonen la reunió. 

 

4. Informació sobre el Col�lectiu d'Estudiants de Psicologia 

 

- En Miquel ens parla de la situació actual sobre la problemàtica del 

reconeixement de la psicologia com a professió sanitària. Ens informa dels 

moviments fets fins al moment i dels plantejats per a un futur, així com de 

les diferents reunions dutes a terme. 

 

5. Propostes de funcionament intern i de trasllat de l'OFES 

 

- Es comenta el tema de l’associació AEGEE, que buscaven un espai per 

treballar dins de la URV però no el van trobar perquè el SEPC té apropiades 

dues de les aules que funcionen com espais per associacions. Es parla de 

crear una normativa per dividir i respectar els espais, ja que s’han de 

compartir. L’Eloi mostra als presents la proposta de normativa. 

- Pel que fa al trasllat de l’OFES a Serveis Centrals, es decideix posposar-ho, 

d’entrada, al menys un any. No es veuen clares les intencions del motiu de 

la proposta de trasllat i es determina conservar la ubicació a la FCEP. 

 

6. Torn obert de paraula. 

 

- Ningú fa esmenes. 
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ACORDS PRESOS: 

 

- Modificar la normativa relativa als ajuts econòmics. 

 

 

- Solicitar a l’organisme competent (Vicerrectora d’estudiants, Escola de 

Postgrau, Consell Social) la creació d’ajudes per màster i doctorat. 

 

 

- Crear i publicar una normativa per respectar els espais per associacions. 

- No traslladar l’OFES a Serveis Centrals en el proper curs 2011-2012. 

- Fomentar l’ús de moodle entre el CE. 

- Instar a la creació dels delegats de classe. 

- Realitzar el concurs del logo el proper setembre de 2011. 

 

S’aixeca la sessió. 

 

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

 

Eloi Menasanch Sevil      Marc Vallvè i Bernal 

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


