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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONSELL D’ESTUDIANTS 

26 DE JUNY DE 2012 
 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV, a la a l’aula 314 del Campus Catalunya 

(Tarragona), en primera convocatòria a les 17.00h i en segona convocatòria a les 

17.30h, el dia 26 de juny de 2012 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 

 2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 

 3.POSICIONAMENT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE LA URV RESPECTE A 

L'INCREMENT DE LES TAXES ACORDADES A LA REUNIÓ DEL CEUCAT AMB EL SUR, 

CIC I DEPARTAMENT D'ECONOMIA I  CONEIXEMENT. 

 4. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS ESTATUTÀRIES, DEL 

CLAUSTRE I EXTRAESTATUTÀRIES DE LA URV. 

5. CREACIÓ I NOMENAMENT DE LES COMISSIONS INTERNES DEL CONSELL 

D’ESTUDIANTS DE: 

     1. ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT DE DEBAT UNIVERSITARI 

     2. PREMSA, DIFUSIÓ I PROTOCOL 

     3. FESTA MAJOR UNIVERSITÀRIA 

 6. EVOLUCIÓ DE L’ESTUDI DEL CONSELL D’ESTUDIANTS SOBRE EL PREU DE LES 

     CAFETERIES/BARS EN EL MARC DEL SUE. 

 7. INFORME SOBRE L’ENQUESTA REALITZADA ALS ESTUDIANTS DE LA URV 

RELACIONADA AMB EL CONSELL D’ESTUDIANTS I PROPOSTES DE MILLORA DELS 

RESULTATS OBTINGUTS. 

 8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE DEBAT 

UNIVERSITARI DE LA URV. 

 9. RESOLUCIÓ PARCIAL O TOTAL DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE L’OFICINA DE 

    L’ESTUDIANT. 

 10. ORGANITZACIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ DEL REPRESENTANT. 

11. ACCIONS REALITZADES I PROPOSTES SOBRE EL POSICIONAMENT DEL CONSELL 

    D’ESTUDIANTS EN ELS TEMES D’ACTUALITAT ESTUDIANTILS. 

12. TORN OBERT DE PARAULES 
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Presents 

 

Sara Reigada Sanclemente (Copresidenta del Consell d’Estudiants) 

Alexandre Hernández Ossó (Copresident del Consell d’Estudiants) 

Sergi Martín Arbós (Secretari del Consell d’Estudiants) 

Eloi Alcaide Alonso 

Nassira El Hadri El Yousfi 

Marc Liria Calaf 

Ingrid Duch Sanz 

Cristina Casas Sastre 

Ferran Reyes Gómez 

Joana Ramos Blesa 

Elisenda Rull Bes 

Rubén Rabanal Díaz 

Pablo Pérez Castelló 

Manel García Mendieta 

 

S’excusen 

Julia Gracia Santos 

Alberto Fernández Ceballos 

Xavier Magriñá Minguell 

Ramón Fonseca Del Valle 

 

Convidats 

Carlos Cercós Pérez 

Nagore Sabio Arteaga 

Anna Solé Llop 

 

1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior 

Es deixa l’acta pendent d’aprovació per problemes informàtics. 

 

2. Informe de la copresidència 

Reunió entre el CEUCAT,  SUR, DGU, DGR I DIRECTOR D’AGAUR: Crida 

d’atenció per part de la Generalitat degut a que l’Alexandre va transmetre algunes 

informacions via twitter del temes tractats en la reunió de divendres. La Cristina Casas 

es sorprèn davant de la falta de transparència  de la Generalitat. L’Alexandre justifica 

que en cap moment se li va advertir que la reunió fos confidencial i que no es pogués 

transmetre la informació que allí es tractava. 

Claustre universitari: creació de la comissió d’autonomia de les universitats per 

debatre la constitucionalitat del Real Decret 14/2012. En formen part els copresidents 

com a representants dels estudiants. 

 

3.Posicionament del CEURV respecte l’increment de les taxes 

L’Alexandre llegeix el document de posicionament del CEUCAT respecte al Real 

Decret 14/2012 sobre l’increment de taxes. Destaca que el 40% dels estudiants de 

Catalunya pagaran el 25% del cost de l’ensenyament, i que la majoria tindran algun 

tipus d’augment. La Joana pregunta sobre quina renda es computarà a l’hora de fer el 

càlcul del llindar en què es troba l’estudiant. L’Alexandre respon que al 2011. 
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El Carlos Cercós diu que el llindar 6 pot resultar molt perjudicial per a les classes 

mitjanes. L’Eloi Alcaide fa una reflexió sobre la diferència entre les beques MEC i les 

Equitat.L’Ana Soler pregunta si s’ha resolt ja el tràmit de les beques Equitat. 

L’Alexandre respon que es farà la propera setmana.Ferran Reyes afirma que hi ha 

CCAA que no pujaran el preu de les matrícules. L’Alexandre confirma que és així, i que 

les CCAA tenen dret a decidir l’increment que fan en les taxes universitàries. 

 

Es tracta el tema de les repeticions d’assignatures. El Ferran assenyala que  en alguns 

ensenyaments hi ha assignatures de fins a 18 crèdits, amb la qual cosa si es suspenen 

aquestes assignatures ja no és té dret a la beca MEC. Es parla que la possible solució 

seria fragmentar aquestes assignatures en altres més petites. 

 

El Ferran Reyes pregunta si s’ha format alguna comissió al CEUCAT per revisar els 

pressupostos de la generalitat per tal d’oferir polítiques alternatives a les que s’estan 

duent a terme. L’Alexandre comenta que el CEUCAT fins ara s’ha concentrat en altres 

temes.  

 

El Carlos Cercós comenta que s’ha de buscar els responsables de la mala gestió de les 

universitats en els anys anteriors, enlloc d’actuar contra col·lectius sencers.  

Es pregunta si s’ha valorat que es poden perdre una gran quantitat d’estudiants amb 

aquesta pujada de taxes i que potser no compensi. 

 

El Ferran proposa utilitzar un aplicatiu informàtic per a fer un referèndum sobre la 

pujada de taxes i el RD 14/2012. L’Alexandre explica que es pot dur a terme a  través 

del CE, però és difícil que les associacions ho puguin fer pel seu compte, donat que el 

tractament de dades és un tema molt sensible, ja que requereix el consentiment dels 

estudiants, consentiment que es dóna a la Universitat mitjançant la formalització de la 

matrícula, però no a les associacions.  

  

Pablo Pérez pregunta si hi ha alguna novetat respecte a fusionar universitats. 

L’Alexandre diu que la tendència és a reduir ensenyaments i a llarg termini universitats, 

per tal de formar la Universitat de Catalunya. La Joana explica que es vol limitar l’accés 

a la universitat per tal de deixar les persones amb menys recursos fora. 

 

L’Alexandre denuncia que no hi ha hagut cap negociació sobre l’increment de preus. Els 

membres del CE diuen que la URV no es tracta d’una universitat deficitària per haver de 

patir els mateixos increments que les altres. A més, critiquen que no s’hagi parlat amb la 

comunitat universitària i s’hagin pres decisions de manera totalment unilateral. 

L’Alexandre afirma que el principi de nivells econòmics no és negatiu, però que s’han 

establert uns llindars erronis.  

 

La Joana diu que en la comissió de docència es va dir que en primer lloc s’hauria 

d’efectuar el pagament del cost màxim i que, posteriorment, es retornarien els diners. 

4.5. Nomenament dels membres de les comissions estatutàries, delegades de govern 

i del Consell d’Estudiants.  

 

La Sara comenta que es crearan tres comissions: 

 Organització del campionat de debat: Sofia Acosta, Alexandre Hernández, Sara 

Reigada.  
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 Premsa, difusió i protocol: Joana Ramos, Cristina Casas, Alexandre Hernández, Sara 

Reigada, Maria Hernández i les BACU-OFES. 

 Festa major universitària: Ferran Reyes, Eloi Alcaide, Miguel Badia, Elisenda Rull, 

Alexandre Hernández i Sara Reigada. 

 

La Cristina proposa crear una comissió de seguiment sobre les declaracions que facin 

degans,  rectors... sobre diversos temes d’actualitat per conèixer el seu posicionament. 

L’Eloi es pregunta fins a quin punt és necessari i si no ho pot assumir la copresidència.  

 

També s’han de fer els nomenaments de dues comissions delegades del Consell de 

Govern: 

 Investigació i transferència: Joana Ramos Blesa 

 Estudiants i comunitat universitària: Sara Reigada Sanclemente i Alexandre Hernández 

Ossó 

 

La Joana demana un reconeixement de l’activitat que s’està realitzant dins de la 

universitat com a representant. L’Alexandre diu que als alumnes de primer se’ls hauria 

d’explicar el funcionament  del CE, els òrgans de govern, etc.  

Pablo Pérez Castelló explica que li agradaria fer una sèrie d’esmenes al Reglament del 

Consell d’Estudiants de Centre. L’Alexandre i el Sergi expliquen que la creació del 

reglament va seguir un procés obert on la informació es va facilitar  a tots els estudiants 

i que el termini per presentar esmenes ja ha acabat. Explica les esmenes que vol realitzar 

al document. L’Alexandre respon a les esmenes presentades per Pablo. 

 

Pablo demana que sigui assessoria jurídica dicti si és legal o no les esmenes al 

reglament. L'Alexandre explica que amb el reglament no obliguem si no que regulem i 

que encara no està en vigor. I que no tots poden votar per que va encontra de la llei. 

Finalment es resol demanant que se canviï quan surti. 

 

L'Alexandre explica que per tal d'acabar d'organitzar els membres de les comissions del 

Consell d'Estudiants s’emprarà una eina del moodle.  

 

6. Evolució de l'estudi del consell d'estudiants sobre el preu de les cafeteries/bars 

en el marc del sue. 

 

L'Alexandre explica que la URV és, a falta de contrastar els preus de 25 universitats, la 

Universitat més cara pel que fa al preu del menú 

 

L'Eloi comenta que si no hi ha més ofertes no es pot canviar. L'Alexandre respon que 

quan es renoven les concessions administratives podria ser possible incidir per igualar el 

preu en què s’ofereixen els serveis de cafeteria al preu de mercat. Segons ell, el Grup 

Soteras està a més universitats del sistema universitari català i ofereix a un preu més 

barat els seus productes. La Sara comenta la possibilitat que hi treballessin becaris a la 

cafeteria. L'Alexandre diu que quan l'estudi estigui acabat es podran mirar quines 

mesures prendre. 

 

7.Informe sobre l'enquesta realitzada als estudiants de la Urv relacionada amb el 

consell d'estudiants i propostes de millora dels resultats obtinguts. 



Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili     OFES - FCEP - Campus Sescelades 977 558 483 

                    Ctra de Valls s/n 43007 – Tarragona          ofes@urv.cat 

 

La Sara explica els resultats obtinguts a l'enquesta: hi ha molta desconeixença del 

Consell d'Estudiants. No hi ha unitat a la Universitat Rovira i Virgili. 

La Joana Ramos proposa que qui és claustral o representant, durant un temps determinat 

porti alguna insígnia, samarreta o algun element per donar-se a conèixer. L'Alexandre 

explica que es faran cartells, bolígrafs i enganxines utilitzant una part del pressupost del 

Consell, a més de fer un vídeo sobre el Consell i donar-se a conèixer amb paradetes. 

Es suggereix que el moodle sigui obert a tothom, i que es pugui entrar com a convidat. 

 

8.Aprovació, si escau, del reglament del campionat de debat universitari de la urv. 

L’Alexandre Hernández explica com s’organitzarà el campionat de debat. Es presenten 

diverses esmenes. L'Eloi proposa que els membres del equip siguin de diferents 

ensenyaments i la possibilitat de que un sol membre es pugui presentar per formar grups 

amb altres membres que s'hagin apuntat sols. Aquest punt queda aprovat. També 

proposa que els premis siguin a millor orador i al equip guanyador només.  

 

9. Resolució parcial o total de la convocatòria d'ajuts de l'oficina de l'estudiant 

El muntant concedible sobre allò que es sol·licita en les tres modalitats d’ajuts és de 

12.333,00 €, en virtut d’aquestes relacions:  

Ajuts tipus A  - Total sol·licitat:  9.597,31 €; Total concedible: 6.547,00 € 

Ajuts tipus B  - Total sol·licitat: 7.941,94 €; Total concedible: 4.786,00 € 

Ajuts    tipus C –Total sol·licitat: 1.400 €; Total concedible: 1.000,00 € 

 

S’acorda augmentar la quantitat econòmica destinada a la convocatòria a 3.500€. Dels 

3.500€ que es destinen a aquesta convocatòria, el 53% es destinarà als ajuts de tipus A, 

el 39% als ajuts de tipus C i el 8% restant als ajuts de tipus C. L’import econòmic que 

rebi cada beneficiari es publicarà en forma d’Annex amb el títol Resolució econòmica 

desglossada. 

S’estimen parcialment totes les sol·licituds presentades en les modalitats A i B. Pel que 

fa a la modalitat C, s’acorda el següent: 

·SOL1112_C_MAI_1:  DESESTIMADA DE FORMA UNÀNIM PER  

a)INCOMPATIBILITAT (III): No es poden presentar sol·licituds d’ajuts per a 

una mateixa activitat en diferents convocatòries. 

b) REVOCACIÓ D’AJUTS (XI): Que es comprovin situacions no declarades 

sobre percepció d’altres ajuts pel mateix concepte.  

 

·SOL1112_C_MAI_2: DESESTIMADA (9 VOTS A FAVOR I 3 EN CONTRA) PER: 

a) AVALUACIÓ (VIII): En cap cas s’atorgaran imports per aquells conceptes 

que  siguin susceptibles d’afectar, menyscabar o produir alguna mena de 

detriment a la convivència de la comunitat universitària o a les seves 

instal·lacions.  

b) REVOCACIÓ D’AJUTS (XI): Que s’empri l’ajut atorgat per realitzar actes 

que atemptin contra la comunitat universitària i/o les instal·lacions de la URV. 
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·SOL1112_C_MAI_3 ESTIMADA PARCIALMENT DE FORMA UNÀNUM 

 

·SOL1112_C_MAI_4 DESESTIMADA DE FORMA UNÀNIM PER  

a)INCOMPATIBILITAT (III): No es poden presentar sol·licituds d’ajuts per a 

una mateixa activitat en diferents convocatòries. 

 

S’aixeca la sessió a les 20.00h, amb el vistiplau de la copresidència del Consell 

d’Estudiants, de la qual s’estén acta. 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Reigada Sanclemente     Alexandre Hernández Ossó 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

 

 

 

Sergi Martín Arbós 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 


