
 

REUNIÓ DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

4 de Novembre del 2016 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a la Sala de Graus del Campus Catalunya 

(Tarragona), a les 16:30h, el dia 4 de Novembre del 2016. 

Ordre del dia 

 

1.         Rebuda dels nous candidats a les eleccions. 

2.         Elecció del Secretari. 

3.         Informe CEURV. 

4.         Informe i modificació del pressupost 2016. 

5.         Elecció dels nous copresidents. 

6.         Debat estructura Consell d’Estudiants. 

7.         Debat i aprovació noves accions i/o activitats. 

8.         Debat acció #Unigratuita el 17 de novembre 

9.         Modificació del Reglament del Consell d’Estudiants, amb proposta   

d’elevar-lo a Consell de Govern. 

10.      Informe del estat d’execució i modificació del pressupost 2016. 

11.      Informe sobre els ajuts ACD. 

12.      Debat sobre mantenir o modificar els ajuts. 

13.      Nomenament comissió Ajuts ACD 2016 

14.      Aprovació convocatòria Ajuts ACD Novembre 2016 

15.      Presentació, objectius i elaboració del pressupost 2017 (Aquí seria 

d’agrair que si voleu realitzar alguna iniciativa amb component econòmic 

presentéssiu l’idea amb anterioritat al ple) 

16.      Aprovació de la proposta del pressupost 2017 

17.      Afers de tràmit. 

18.      Precs i preguntes. 

19.      Lectura i aprovació de l’acta.  
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Presents: 

Joel Pérez Buira; Miguel Corazón de Jesús Domènech; Sara Reigada Sanclemente; Josep 

Tomàs Porres; Allisson Barros de Souza; Patricia Sofía Guzmán Valdés; Edgar Sumalla 

Atienza; Henry Patricio Moscoso Carillo; Carles Sunyol Ocón; Elena Mercedes Perulli Espino; 

Francesc Penas Hidalgo; Khalid Azmani; Naia Motancho Marzal; Marouane Laabbas; 

Alejandro del Río García; Leandra Mestre Poveda; Maria Sarlé Solé; Llàtzer Zurano Domingo, 

Judit Balañà Pocurull; Andrea Madruga López; Leia Varas Lugilde; Vlad Virgil Cocinschi; 

Cristina Forés Piñol; Maria Lleixà Valls; Dana Martínez Cid; Cristian Martínez Quíñones. 

Excusen la seva assistència: 

Sandra Capitán Cano; Raquel Llop Labaila; Anna Prim Amador; Alberto Castillo Reina 

(assisteix en representació seva Sara Reigada Sanclemente); Antonio Altuna Coy; Nerea 

Pagà Casanova; Alba Guillén González. 

Convidats:  

Associació Xinesa d’Estudiants de la URV i Associació Àrab d’Estudiants de Tarragona. 

1- REBUDA DELS NOUS CANDIDATS A LES ELECCIONS 

Es van presentar tots els nous membres electes del Consell d’Estudiants de la URV. 

2- ELECCIÓ DEL SECRETARI 

- Es nomena a Allisson Barros de Souza (actual becari de l’Oficina de l’Estudiant) secretari 

provisional del CEURV, fins la nova elecció de la Co-Presidència, secretari i tresorer. 

3- INFORME CEURV 

La Co-Presidència informa als membres presents del Ple: 

- Assistència del CEURV a la propera reunió del CEUCAT (26 de novembre de 2016). 

- Segons el CIC (Consell interuniversitari de Catalunya), si el pressupost quadra hi haurà 

una possible baixada del preu de les matrícules. 

- La intenció de la Universitat Rovira i Virgili de finalitzar la Facultat de Psicologia al 

Campus Catalunya. 

- Nova iniciativa per promocionar les llibretes Notebloc CEURV, mitjançant diversos 

sortejos. 
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- Pel proper any, es proposa fer un concurs o agafar un disseny ja creat per fer les 

portades de les llibretes Notebloc CEURV 2017; a més de portar un millor control de 

distribució de les llibretes (per exemple, repartir-la amb la carpeta/agenda de la URV). 

- S’informa al Ple la intenció d’ampliar el Concurs Literari de Sant Jordi, afegint la llengua 

castellana com a possibilitat per concursar. 

- Finalment, es comenta la proposta de publicar un llibret amb un recull de les obres 

guanyadores del Concurs Literari de Sant Jordi amb motiu del 25è aniversari de la URV. 

4- INFORME I MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 

S’informa al membres presents del CEURV la situació pressupostària actual del Consell 

d’Estudiants i es conclou que resten 4.000 € per gastar fins a final d’any.  

- S’acorda que es destinaran 2.500 € en la propera convocatòria d’ajuts ACD. 

- Els 1.500 € restants es destinaran a finançar l’assistència del CEURV a les properes 

reunions de CREUP (2 de desembre de 2016). 

5- ELECCIÓ DELS NOUS CO-PRESIDENTS 

Es procedeix a l’elecció dels nous co-presidents del CEURV. 

A mà alçada, es presenten tres candidats per ocupar el lloc de la presidència:  

Miguel Corazón de Jesús Domenech, Patricia Sofía Guzmán Valdés i Leandra Mestre Poveda.  

Cada candidat presenta la seva proposta i, tot seguit, els 26 membres presents del CEURV 

exerceixen el seu dret al vot (cada membre pot votar a dos candidats). 

Els resultats de les votacions han estat els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vots emesos 52 

Vots vàlids 50 

Vots en blanc 2 

CANDIDATS VOTS 

Miguel Corazón de Jesús Domenech 14 

Patricia Sofía Guzmán Valdés 19 

Leandra Mestre Poveda 17 
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- Es proclamen com a noves co-presidentes del Consell d’Estudiants de la URV a: 

 Patricia Sofía Guzmán Valdés i Leandra Mestre Poveda. 

6- DEBAT ESTRUCTURA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

Es debat reformar la estructura del CEURV per tal de tenir tres coordinadors en comptes de 

tenir la figura dels dos co-presidents actuals. 

Amb la proclamació de la nova Co-Presidència, aquesta proposa: 

- La possibilitat de fer els propers plens de manera virtual (Adobe Connect) 

- Nou tresorer del CEURV, que tindrà les funcions de preparar el pressupost i fer un 

seguiment dels comptes del Consell d’Estudiants. 

 El nou tresorer escollit per la Co-Presidència serà Francesc Penas Hidalgo. 

- Nou secretari del CEURV, que tindrà com a funcions redactar les actes del Plens, 

expressar les excusacions per faltes i expedir les actes. 

Es van presentar tres candidats per ocupar el lloc de secretari: Llàtzer Zurano Domingo, 

Josep Tomàs Porres i Cristian Martínez Quíñones. 

Degut a la falta de coneixement dels membres del Ple cap als tres candidats, es proposa 

escollir un secretari en funcions fins la celebració d’un nou Ple, on s’escollirà per votació 

al nou secretari electe del CEURV. 

El secretari en funcions escollit per la Co-Presidència serà Llàtzer Zurano Domingo. 

7- DEBAT I APROVACIÓ NOVES ACCIONS I/O ACTIVITATS 

8- DEBAT ACCIÓ #UNIGRATUITA EL 17 DE NOVEMBRE 

Es comenta que el SEPC tenen planejat fer una sèrie d’activitats (Jornades de lluita) el 

proper 17 de novembre (Dia de l’estudiant), a més de llegir un manifest al Rector. 

La idea seria donar-los suport i difusió de les seves activitats. 

- S’aprova que Josep Tomàs Porres sigui el responsable de posar-se en contacte amb el 

SEPC i informar a la Co-Presidència quina proposta concreta tenen pensat portar a 

terme. 

9- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS, AMB 

PROPOSTA D’ELEVAR-LO A CONSELL DE GOVERN 

- S’aprova amb assentiment la modificació del Reglament del CEURV, amb proposta 

d’elevar-lo al Consell de Govern; i amb delegació a la Co-Presidència perquè facin les 

modificacions més adients i adaptin, si ho considerin convenient, les correccions 

proposades per la Comissió Jurídica. 
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- Un cop fetes les correccions jurídiques del Reglament, aquest serà enviat als membres 

del Ple. 

10- INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 

- Punt 4 de l’Ordre del dia. 

 

11- INFORME SOBRE ELS AJUTS ACD 

S’informa als nous membres del Ple sobre els ajuts ACD, que consisteixen en una sèrie 

d’ajuts econòmics que cedeix el CEURV per a: 

Ajuts A  assistència a congressos ja realitzats 

Ajuts C  activitats culturals d’associacions i grups d’alumnes 

Ajuts D  representació estudiantil 

 

12- DEBAT SOBRE MANTENIR O MODIFICAR ELS AJUTS 

La Co-Presidència informa que una gran part del pressupost es destina als ajuts ACD, i a més 

es destina molt de temps i recursos en resoldre’ls.  

La majoria d’ajuts són estudiants de doctorat, i la Co-Presidència es pregunta fins a quin 

punt es dona alguna visibilitat al Consell d’Estudiants de la URV. 

Obert el debat,  s’aprova: 

- Mantenir els ajuts actuals, i seguir amb el debat en el proper Ple del CEURV. 

- Separar els ajuts A (assistència a congressos ja realitzats) en dos grups: A1 per a 

estudiants de grau i A2 per estudiants de màster/doctorat.  

Així s’equilibra el pressupost destinat als estudiants de grau, ja que el volum 

d’estudiants de grau es molt major que els de màster/doctorat. 

 

13- NOMENAMENT COMISSIÓ AJUTS ACD 2016 

- Es proposa enviar un correu a tots els membres del Ple per informar en què consisteix 

la Comissió d’Ajuts i preguntar si algun membre estaria interessat en ésser present. 

- La Co-Presidència es reserva el dret de designar a les persones que estiguin interessades 

en presentar-se a la Comissió d’Ajuts. 

- Sara Reigada Sanclemente i Marouane Laabbas es presenten voluntàriament a la 

Comissió d’Ajuts. 
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14- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS ACD NOVEMBRE 2016 

- S’aprova per assentiment obrir la nova convocatòria d’ajuts ACD el proper dimarts, 8 de 

Novembre del 2016. 

15- PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 (AQUÍ 

SERIA D’AGRAIR QUE SI VOLEU REALITZAR ALGUNA INICIATIVA AMB 

COMPONENT ECONÒMIC PRESENTÉSSIU L’IDEA AMB ANTERIORITAT AL PLE) 

La antiga Co-Presidència ha elaborat un pressupost pel proper curs 2017, amb l’objectiu 

d’augmentar el pressupost actual del CEURV, tot justificant totes les activitat proposades. 

- Es presenta la nova proposta de pressupost pel curs 2017 als membres del Ple.  

 

16- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PRESSUPOST 2017 

- S’aprova per assentiment la elevació de la proposta al Consell de Direcció. 

 

17- AFERS DE TRÀMIT 

Es procedeix a la elecció dels nous membres de les comissions de Claustre per tal d’ocupar 

les vacants actuals. 

Al haver-hi poca gent claustral, es proposa aplaçar aquest punt de l’Ordre del dia, així com 

crear un grup amb tots el membres claustrals per tal de fer una breu explicació sobre cada 

comissió vacant i fer la elecció dels membres interessats. 

 

18- PRECS I PREGUNTES 

- Sara Reigada Sanclemente, en representació de Laura Moya (antiga co-presidenta del 

CEURV) expressa que Laura Moya no pot assistir avui al Ple ja que està en un congrés 

de Treball Social i, deixa el càrrec de co-presidenta per incompatibilitat entre la feina i 

el Consell d’Estudiants. Informa que no està d’acord en promocionar festes masclistes, i 

que no sabia de la existència d’aquests tipus de difusió. 

- Sara Reigada Sanclemente troba erroni promocionar pubs i discoteques privades, que 

potencien actituds masclistes.  

- Sara Reigada Sanclemente informa que encara li arriba els correus del CEUCAT, i 

demana a la nova Co-Presidència donar-li de baixa. 
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19- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA 

Es realitza lectura de l’acta en els termes redactats i s’aprova per unanimitat així com la seva 

publicació al web dins l’apartat de transparència.  

     

Co-presidència del Consell d’Estudiants de la URV 

  

 

 

Patricia Sofía Guzmán Valdés     Leandra Mestre Poveda 

 

Secretari provisional del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

Allisson Barros de Souza 


