
 

ESBORRANY D’ACTA DEL PLE DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE 
LA URV 22 DE FEBRER DEL 2017 
 
Dia: 22 de febrer de 2017 

Hora: 17,00 hores (1a convocatòria) 

 17,30 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya 

 
Ordre del dia  

1. Informe de presidència. 

2. Presentació de l’estudi sobre la taxa d’abandonament per la Vicerectora de 

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària. 

3. Informe de les vocalies: 

a. Vocalia d’assumptes socials. 

b. Vocalia de comunicació. 

c. Vocalia de relacions externes. 

4. Informe de tresoreria. 

5. Aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants. 

6. Aprovació de les normatives d’ajuts: 

a. Ajuts A1. 

b. Ajuts A2. 

c. Ajuts C. 

d. Ajuts D. 

7. Renovació dels membres de la comissió d’ajuts. 

8. Creació dels Consells de Centre. 

9. 25è aniversari de la URV. 

a. Actes on participa el Consell d’Estudiants. 

b. Participació de les associacions. 

10. Afers de tràmit. 

11. Torn obert de paraules. 

 

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

presidenta), Llàtzer Zurano (secretari), Antonio Altuna, Allisson Barros de Souza, 

Miquel Gasparín, Anna Prim, Josep Tomàs, Cristian Martínez, Joel Pérez, Khalid 

Azmani, Francesc Penas, Ainhoa Fillol, Cristina Forés (assisteix per 

videoconferència). 

 

Convidats: Arantxa Capdevila (Vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària) 

 

S’excusen: Alberto Castillo, Raquel Llop, Daniel Cuesta, Marouane Laabbas, Naia 

Morancho, Carles Sunyol, Anna Boqué, Alejandro del Río, Alba Guillén, Maria Sarlé, 

Dana Martínez. 

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords: 

A petició de les co-presidentes, es comença la sessió pel punt 2 de l’ordre del dia 

perquè pugui tenir temps  

 

 

1. Presentació de l’estudi sobre la taxa d’abandonament per la 

Vicerectora de Docència, Estudiants I Comunitat Universitària 

Ha presentat informe de la taxa d’abandonament realitzat per la URV, ha animat a 

fer una comissió per a buscar possibles solucions, així com ha presentat el 

pressupost del 2017. 

 



 

2. Informe de presidència 

- Activació del Moodle amb la conseqüent recuperació de la informació 

- Reunió amb el SACU on s’ha aconseguit que es gestioni la renovació de 

l’ordinador de l’OFES i del despatx de les associacions que es troba a la 

facultat d’educació i psicologia. 

- Comissió de pla del qualitat. 

- Reunió de Claustre 

- Comissió d’ajuts; es van veure problemes amb els reglaments i per tant, 

s’ha decidit renovar-los. 

- S’anima a algú presentar-se a CREUP per sortir escollit a ESU 

- S’ha participat en un vídeo amb l’observatori de la igualtat 

- Reunió del CEUCAT a la URV.  

- S’ha anat a CREUP. Dos posicionaments, governança (pròpia autonomia de 

la universitat) i sobre política científica. Es recorda que CREUP poden fer 

formacions i s’anima a assistir a les xerrades.  

- S’ha assistit al Consell de Govern al desembre.  

- S’ha assistit a la Comissió Econòmica 

- S’ha assistit al Consell Social 

- Reunió amb la vicerectora 

- Reunió amb URV esports per proposar fer una festa de final de futbol sala. 

- Reunió amb vice-gerència pels microones dels bars, i s’han compromès a 

que hi hagin 4 microones a Sescelades i 4 a Campus Catalunya.  

- S’anima a fer Consells de Centre per millorar la representativitat dels 

estudiants, s’acorda que es prepararà una guia per facilitar la seva creació.  

- Reunió amb la Comissió de Docència. S’està mirant de fer un reglament per 

aconseguir que les pràctiques externes extracurriculars siguin remunerades. 

- Es fa referència a l’estada de la URV a la jornada de la xarxa vives a Girona. 

Es presenta el planning realitzat durant les jornades en Xarxa Vives. 

- Reunió amb Vice-rectora de docència. S’han perdut unes claus del OFES i es 

va demanar més restriccions a la entrada de l’OFES. 

- Reunió amb els participants de la lliga de debat. 

 

3. Informe de les vocalies: Es presenten les vocalies.  

a. vocalia d’assumptes socials:  

i. S’ha rebut carta sobre la mancança en la prevenció de 

violència de gènere alumne-alumne. S’ha reunit amb 

l’Observatori, manca reunió amb Prevenció de riscos laborals 

ii. El Consell d’Estudiants s’encarrega de la festa posterior a la 

final de la copa de futbol sala. 

iii. S’ha presentat el projecte de l’hort social I s’anima als 

estudiants a participar, així com s’anuncien reunions amb les 

coordinadores 

iv. S’anima a fer grup per a estudiar la taxa d’abandonament de 

la universitat (presentat per la vice-rectora) i es busquen 

voluntaris per buscar possibles solucions. 

b. Vocalia de comunicació 

i. Es demana mes participació en xarxes socials als 

representants del Consell d’Estudiants 

ii. Presentació del concurs “Criticar té premi”  

c. Vocalia de relacions externs: 

i. Es busca persona per realitzar aquesta tasca (perfils) 

4. Informe de tresoreria 

a. Es disculpa el tresorer i l’exposa co-presidència 

b. Es fa una presentació de l’informe de despeses i pressupost del 

Consell d’Estudiants. 



 

c. Es valora positivament els viatges de representació de la URV, tot i 

les despeses de viatges. Es torna a animar als membres del Consell 

d’Estudiants a participar en els viatges de representació. 

d.  Despesa del Concurs Literari. S’ha dividit en diverses categories, per 

lo que s’ha multiplicat el preu. S’anima a participar com a jurat o com 

a participant. 

e. El restant, 2243euros, estan a disposició del Consell.  

 

5. Aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants 

No es pot presentar el Reglament, ja que no s’ha pogut acabar, per lo que es 

posposa pel següent ple. 

 

6. Aprovació de les normatives d’ajuts 

Es presenten els reglaments I s’ensenya el Document d’esmenes que s’ha penjat al 

MOODLE per tal que tots els membres del Consell puguin proposar una modificació 

dels reglaments, que es votaran al proper ple del Consell.  

a. Ajuts A1 

b. Ajuts A2 

c. Ajuts C 

d. Ajuts D. Es presenten aquests ajuts per regular la representants 

d’estudiants, per tal que puguin demanar ajuts sense obrir 

convocatòria, especialment les sectorials i pensats per aquells 

representants no electes 

Es vota el sistema d’aprovació per esmenes. S’aprova per assentiment. 

 

Queda vacant la posició de secretari, per lo que es demana voluntaris. Es presenta 

el Josep Tomàs, per lo que serà el proper secretari al proper ple. 

 

7. Renovació dels membres de la comissió d’ajuts.  

No es presenten voluntaris, per lo que es mantenen els que ja estan actualment 

 

8. Creació dels Consells de Centre 

Es presenta el model bàsic (a partir del Consell de Centre d’Enologia) per tal de 

constituir els Consells de Centre. 

 

9. 25 aniversari de la URV 

a. Actes on participa el Consell d’Estudiants 

i. Es presenta la jornada del Campus Sescelades del 21 d’abril i 

s’anima a la participació. 

ii. Es publicarà un llibre amb els guanyadors dels Relats Sant 

Jordi 

b. Participació de les associacions 

10. Afers de tràmit 

11. Torn obert de paraules 

a. Patricia Guzmán informa que li han demanat estudiants per 

participar en les acreditacions de títols amb AVAP, explica en 

que consisteix i dona la informació necessària per poder 

presentar la candidatura a l’AVAP. 

b. Es demana voluntaris del Consell d’Estudiants al Jurat de la Lliga de 

Debat 

c. Llàtzer Zurano exposa queixes que ha recollit sobre la Festa del 

Concurs de Bandes.  

d. Entre l’Antonio Altuna coy I la Leandra Mestre, s’anima a fer stands 

en cada campus d’anar per les classes donant a conèixer el Consell. 


