
 

 

 

Ple del Consell d’Estudiants de la URV 
 

Dia: 22 de novembre de 2017 
 

Hora: 15:30 hores (1a convocatòria) 

16:00 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Sala de Juntes del Campus Catalunya 
 

Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda dels nous representants d’estudiants 

2. Presentació dels diferents Òrgans de Govern de la Universitat 

3. Presentació dels organismes externs a la URV on participen representants d’estudiants 

de la URV 

4. Aprovació de l’acta del ple anterior 

5. Eleccions a la plaça vacant de Copresidència 

6. Eleccions a coordinació del CEUCAT 

7. Posicionament del ple sobre la situació actual a Catalunya 

8. Afers de tràmit 

9. Torn obert de paraules 

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

1. Benvinguda dels nous representants d’estudiants 
 

El rector, les vicerectores convidades i les copresidentes donen la benvinguda als nous 

representants d’estudiants, Leandra s’acomiada del Consell i explica el context en el qual es 

troba l’organisme actualment. 
 

2. Presentació dels diferents Òrgans de Govern de la Universitat 
 

La vicerrectora de política acadèmica explica fets sobre les enquestes: participació, perquè 

serveixen i quines conclusions en podem treure. La vicerrectora d’estudiants parla sobre 

l’abandonament dels estudis a l’URV. El rector parla sobre temes importants per als estudiants, 

com l’acreditació del B2 i beques. 
 

S’ha obert un debat sobre l’avaluació dels exàmens tipus test, més concretament sobre les 

preguntes errònies que resten molts punts. S’ha exposat la queixa al rector i vicerectores 

assistents i han exposat que no es pot elaborar cap normativa en l’àmbit general de la URV per 

a solucionar això. 
 

S’expliquen els diferents òrgans on hi ha representació estudiantil de la URV. 



 

3. Presentació dels organismes externs a la URV on participen representants 

d’estudiants de la URV. 
 

S’expliquen els diferents òrgans on hi ha representació estudiantil fora de l’URV. 
 

4. Aprovació de l’acta del ple anterior. 
 

S’aprova per assentiment. 
 

5. Eleccions a la plaça vacant de Copresidència 
 

La mesa electoral la consitueix Arnau Penas i Llàtzer Zurano. 

Comencen les presentacions de les candidatures. Parla primer Jordi Martín Pons, després 

l’Antonio Altuna Coy. 
 

S’obre el torn obert de paraula, es canvia l’ordre d’intervenció. 

Es procedeix a la votació. 

Resultats primera votació 13 vots Antonio, 13 Jordi i 1 en blanc. Es procedeix a una segona 

votació. 
 

Resulta segona votació 12 vots Antonio i 12 vots Jordi. 
 

Donats els dos empats, per majoria simple s’aprova repetir les eleccions en el següent ple, que 

tindrà lloc la setmana del 4 de desembre. Dilluns a les 16 de la tarda. 
 

6. Eleccions a coordinació del CEUCAT 
 

S’explica els fets referents a les eleccions a coordinació del CEUCAT. Les dues candidatures, i el 

context d’aquestes, programa electoral, plans, etc. El ple recolza la candidatura en la qual hi 

participa la URV. 
 

7. Posicionament del ple sobre la situació actual a Catalunya. 
 

S’explica el document que serà presentat demà al claustre, s’expliquen les conseqüències de 

l’aplicació de l’article 155 
 

8. Afers de tràmit. 
 

No hi ha afers de tràmit. 
 

9. Torn obert de paraules. 
 

No hi ha intervencions. 
 

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

S’aprova per assentiment. 
 
 
 

S’aixeca el ple el dia 22 de novembre de 2017 a les 19:45 


