
 

 

Acta del ple del Consell d’Estudiants 

del 20 de desembre de 2017 

 
Dia: 20 de desembre de 2017 

Hora: 15:30 hores (1a convocatòria) 

          16:00 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Aula 425 Campus Catalunya 

 

Ordre del dia: 

S’ha justificat la modificació de l’ordre del dia. 

El motiu es degut a que el SACU no ha pogut facilitar la informació necessària per 

tal de fer l’informe de tresoreria. 

1. Aprovació de l’acta del ple anterior. 

2. Informe de Co-presidència. 

3. Aprovació del pressupost anual. 

4. Grups de Treball. 

5. Afers de tràmit 

6. Torn obert de paraules. 

7. Lectura i aprovació de l’acta d’acords 

 

Assistents: Antonio Altuna (Co-president), Patricia Guzmán (Co-presidenta), Allisson 

Barros (secretari), Josep Tomàs (Tresorer), Andrés Alarcón, Arnau Penas, Catalina 

Betancourt, Ana Cámara, Oriol Ruiz, Nicolás Agustín Bajo. 

 

S’excusen: Anna Prim, Jenny Ramírez, Samuel Urbano, Ahlam Oulad, Cristian 

Martínez, Albert Moragas, Marouane Laabbas, Laura García, Naia Morancho, Nerea 

García, Elena Cristina Rusu, Alejandro Del Río, Alba Guillén. 

 

1. Aprovació de l’acta del ple anterior. 

 

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe de Co-presidència. 

 

Normativa d’Òrgans d’Ètica de la URV: es proposa obrir un espai al Moodle 

per a que els estudiants puguin fer propostes. 

CEUNE 22/12/2017: la co-presidencia demana donar suport a la difusió en 

les xarxes socials de la reunió amb el CEUNE. 

S’informa que tota la informació detallada de les reunions que ha realitzat la 

co-presidència es troba penjada a l’espai moodle. 

 



 

3. Aprovació del pressupost anual. 

S’aprova per assentiment. 

Josep Tomàs fa constar que al pressupost no esta contemplat el romanent 

que quedà del 2017, fins que no tinguem el tancament del pressupost no 

sabrem de quants diners són. 

 

4. Grups de Treball. 

 

S’informa al ple que els grups de treball es començaran a convocar al febrer 

a excepció del grup de treball de les jornades de formació que s’haurà de 

convocar al gener. 

Arnau Penas suggereix una activitat per a les jornades de formació i els co-

presidents li ofereixen que entri dins del grup de treball de les jornades per 

tal de treballar-ho millor. 

Antonio Altuna diu que obrirà un altre cop per a que més gent pugui apuntar-

se als grups de treball. 

 

5. Afers de tràmit. 

 

S’informa que hi haurà un equip de comunicació amb la següent composició: 

• Xarxes socials: Andrés Alarcón 

• Premsa: Laura García 

• Disseny: Nerea García 

El ple ratifica a Andrés Alarcón com a coordinador de comunicació del 

CEURV, se l’informa que com a coordinador de comunicació formarà part la 

comissió permanent del CEURV. 

 

6. Torn obert de paraules. 

Patricia Guzmán diu que s’habilitarà un espai al moodle per als representants de 

cada centre per tal de que puguin començar a contactar entre ells per fer el 

consell de centre i que quan decideixin fer la reunió de constitució els co-

presidents faran les gestions necessàries per a que es pugui dur a terme. 

7. Lectura i aprovació de l’acta d’acords. 

Es fa la lectura de l’acta i s’aprova per assentiment. 

A les 18:30 del 20/12/2017, s’aixeca l’acta del Ple del Consell 

d’Estudiants de la URV. 

 


