
 
 
 
 

ACTA DEL PLE DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA URV  

5 MAIG DEL 2017 

Dia: 5 de maig de 2017 

Hora: 16:00 hores (1a convocatòria) 

          16:30 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya 

Ordre del dia: 

1. Presentació del Síndic de Greuges 

2. Lectura i aprovació de l’acta del ple anterior 

3. Informe de presidència 

4. Informe de les vocalies: 

a. Vocalia d’assumptes socials 

b. Vocalia de comunicació 

5. Informe de tresoreria 

6. Aprovació de les modificacions del Reglament del Consell d’Estudiants 

7. Creació dels Consells de Centre 

8. 25è aniversari de la URV 

9. Afers de tràmit 

10.Torn obert de paraules 

Assistents: Leandra Mestre (co-presidenta), Patricia Sofía Guzmán (co-

presidenta), Antonio Altuna , Allisson Barros, Raquel Llop, Henry Patricio 

Moscoso, Anna Prim, Cristian Martínez, Marouane Laabbas, Khalid Azmani, 

Francesc Penas i Dana Martínez. 

Convidats: Josep Canício Querol (Síndic de Greuges de la URV) 

S’excusen: Sandra Capitán, Noemí Martí, Josep Tomàs, Elena Mercedes 

Perulli, Carles Sunyol, Anna Boqué, Alejandro Del Río, Alba Guillén, Maria 

Sarlé, Llàtzer Zurano, Alain Gómez, Judit Balañà, Leia Vara i Cristina Forés. 



 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 

Es va donar un punt de llibre a cada membre present.  

El punt de llibre conté un codi BIDI que enllaça amb el recull relats que s’ha 

dut a terme des del Consell d’Estudiants. 

1. Presentació del Síndic de Greuges 

Visita del Síndic de Greuges per presentar i explicar les seves tasques i 

funcions. El Síndic ha de ser aliè a la universitat i el designa el Claustre 

universitari i pot ser qualsevol persona (no cal ser jurista). Serveis de 

sol·licitud d’atenció i queixes. S’atén a tota la comunitat universitària (PDI, 

PAS i estudiants).  

Enquesta feta durant la intervenció per trobar possibles causes de 

vulneració dels drets dels estudiants: 

a) Import de la matrícula i temps de concessió de beques. 

b) Protocol  de prevenció i contra l’assetjament. 

c) Evolució del sistema educació (l’actual està obsolet). 

 

2. Lectura i aprovació de l’acta del ple anterior 

- S’aprova per assentiment 

 

3. Informe de presidència 

- S’aprova per assentiment 

 

4. Informe de les vocalies: 

a. Vocalia d’assumptes socials 

Llàtzer Zurano renuncia al càrrec de vocal d’assumptes socials. 

La co-presidenta Leandra Mestre exposa el treball dut a terme 

fins al moment: 

▪ Hort social 

▪ Final de futbol (18 maig) 

 

b. Vocalia de comunicació 

La co-presidenta Leandra Mestre demana que es doni més 

difusió de les publicacions que es fan a les xarxes socials del 

Consell d’Estudiants, per tal de donar més visibilitat. 

 

5. Informe de tresoreria 

S’explica l’estat actual de les orgàniques del Consell d’Estudiants. 

El pressupost actual és de 8127,54 €, amb un estalvi de 3220 € 

aproximadament. 

 

6. Aprovació de les modificacions del reglament del Consell 

d’Estudiants 

- Es presenten la propostes per modificar el reglament del Consell 

d’Estudiants. S’aprova afegir les esmenes 1,2,3. 



 
 
 
 

Esmena 1 (proposada per Antonio Altuna): 
En la línia 6 de l'article 1, sobre la definició i funcions del Consell d'Estudiants trobem 

aquesta frase: "…crea la pròpia organització i promou que l’estudiantat i promou que 

l’estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat." Com es pot veure, hi 

ha una errata per la repetició de "Promou que l'estudiantat". La frase que proposo per 

canviar es: "…crea la pròpia organització i promou que l’estudiantat rebi una formació 

acadèmica i humana de qualitat. 

 

Esmena 2 (proposada per Antonio Altuna): 
Al punt e) d'aquest article diu el següent: "Compatibilitzar l’estudi amb les activitats 

de representació sense menyscabament de la seva formació.". Crec que no s'entén el 

que vol dir, i la concordança no és del tot correcte. Proposo aquest text: 

"Compatibilitzar l’estudi amb les activitats de representació sense que afecti la 

formació acadèmica. 

 

Esmena 3 (proposada per Antonio Altuna): 
En la proposta de reglament, s'ha modificat el nom de La Co-presidència per Executiva. 

Crec que el nom d'Executiva no s'hauria d'utilitzar en un consell d'Estudiants. Es més 

propi d'una empresa en el que hi ha una jerarquia, en la qual uns manen sobre uns 

altres. El Consell d'Estudiants NO es un òrgan que hauria de estar per damunt dels 

estudiants. És veritat que som els representants dels estudiants a la Universitat, però 

no estem per damunt dels altres. A més, segons recull l’Institut d'Estudis Catalans, 

Executiva és qualsevol persona o òrgan que té al seu càrrec l’execució de les lleis, de 

les ordres, dels acords. Nosaltres no executem lleis ni ordres. Acords si, però en nom 

dels estudiants, no per a que els estudiants portin a pràctica els acords. Per aquestes 

raons, proposo que la nova Referencia a Co-presidència no sigui Executiva, sinó 

Coordinació, perquè en el Consell posem en ordre diferents aspectes de la Universitat 

amb l’objecte de formar un conjunt, fer força, no manar i que els altres ho acatin. 

 

- Explicació de la Comissió Permanent. 

 

- Es fa una esmena durant el Ple de la esmena 3.  

Es proposa mantenir el nom de co-presidència en lloc d’executiva. 

 

- Es fa una esmena durant el Ple de la esmena 4.  

La co-presidenta Leandra Mestre proposa que els vocals formin part de 

la Comissió Permanent. 

 

- Finalment, la co-presidenta Patricia Guzmán exposa el procediment a 

seguir per tal de tramitar l’aprovació del nou Reglament del CEURV. 

 

 

 

7. Creació dels Consells de Centre 

La co-presidenta Patricia Guzmán explica la importància dels consells 

de centre i exposa el procediment que s’ha de seguir per a la seva 

creació. 

 

 

8. 25è aniversari de la URV 

Al Campus Sescelades van participar les següent associacions: 



 
 
 
 

o Associació d’Estudiants Xinesos de Tarragona, amb els jocs de 

taula. 

o Associació àrab d’estudiants de Tarragona, amb els tatuatges de 

Henna. 

o Premi de la competició E-sports 

o Colla castellera universitària “Els Pataquers”, amb la 

contractació de l’ambulància. 

El cost total va ser de 400 euros. 

La co-presidenta Leandra Mestre proposa un concurs anomenat 

“Criticar té premi” en commemoració dels 25 anys de la URV. 

9. Afers de tràmit 

 

 

10.Torn obert de paraules 

 

A les 20:24 del 5/5/2017, s’aixeca l’acta del Ple del Consell 

d’Estudiants de la URV 

 


