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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL 
D’ESTUDIANTS 

16 d’octubre de 2012 
 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a la Oficina de l’Estudiant de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia del Campus Sescelades(Tarragona), 
en primera convocatòria a les 17.00h i en segona convocatòria a les 17.30h, el dia 
16 d’octubre de 2012. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
3. MODIFICACIÓ DE LES NORMATIVES D’AJUTS ABC. 
4. OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ABC. 
5. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA URV (A 

INSTÀNCIA DE MEMBRE) 
6. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA I ELECCIÓ DE LA COORDINACIÓ DE LES 

COMISSIONS DEL CONSELL D’ESTUDIANTS. 
7. ELECCIÓ DELS ESTUDIANTS REPRESENTANTS A COMISSIONS DELEGADES DEL 

CONSELL DE GOVERN I COMISSIONS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. 
8. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DELS PREUS DE CAFETERIA. 
9. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Presents: 
 
Lluís Juli Fernández Montes 
Nuria Vidal Sellent 
Sergi Martin Arbós 
Magdalena Arnal Segura 
Roberto Pérez López 
Sara Reigada Sanclemente  
Joana Ramos Blesa  
Ramon Fonseca del Valle 
Alexandre Hernández Ossó  
Eloi Alcalde Alonso 
 
Convidats: 
Mireia Toda Cosi (BACU-OFES) 
 
S’excusen: 
Ferran Reyes Gómez 

Marc Liria Calaf 

Elisenda Rull Bes 
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Es constitueix la sessió ordin{ria del Consell d’Estudiants de la URV, en primera 
convocatòria a les 17.00, i en segona a les 17.30 a l’Oficina de l’Estudiant, Facultat 
de Ciències de l’Educació i Psicologia, Campus Sescelades. 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta alçada pel Secretari que transcriu la sessió ordinària 
efectuada el 10 de setembre al Campus Catalunya.  

 
 

2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
 
L’Alexandre Hernández comenta que s’amplia fins el dia 19 d’octubre el termini 
per sol·licitar la beca d’equitat i que s’ha d’intentar fer la m{xima difusió 
d’aquestes beques ja que no hi ha molts estudiants que la demanin. Argumenta que 
s’han estat enviant correus als estudiants i es va penjar una nota de premsa a la 
p{gina web del Consell d’Estudiants, agraeix així mateix tota la col·laboració 
possible així com la difusió per mitjà de les xarxes socials.  
 
En segon lloc, l’Alexandre Hernández informa que el dia 17 d’octubre es convoca 
reunió de la Comissió de Docència. Comenta que hi ha hagut problemes amb alguns 
alumnes ja que al juliol es va aprovar la normativa del treball de fi de grau en què 
es requeria una sèrie de requisits per a poder matricular-se del treball de fi de 
grau, entre ells haver superat com a mínim el 70% dels crèdits o majors 
restriccions en funció del centre. S’ha considerat que aquesta situació s’havia de 
canviar, ja que es una normativa feta molt precipitadament; arribant a la situació 
de què alumnes  s’han matriculat de totes les assignatures del seu pla d’estudis i no 
se’ls ha permès matricular-se al treball de fi de grau en no arribar a aquest 
percentatge requerit.  Per tant, el Consell d’Estudiants, a través de l’estudiant 
membre de la Comissió, la Joana Ramos Blesa, far{ una esmena a l’article 12 del 
Reglament de treball de fi de grau per establir que els alumnes que es matriculin a 
totes les assignatures que els hi resten per acabar el pla d’estudis se’ls hi permeti la 
matrícula a l’assignatura del treball de fi de grau.  
 
La Sara Reigada comenta que el dia 6 d’octubre es va realitzar la reunió del 
CEUCAT en què es trià la Gemma Espigares, estudiant de la Universitat de Lleida, 
com a nova Presidenta del Consell. Es va aprovar la carta de drets i deures, que 
entre d’altres coses inclou que no es penalitzi l’assistència a classe en el cas de la 
utilització del dret de vaga. L’Alexandre Hernández afegeix que es van presentar 
dos candidats:  Carlos Pérez Padilla i Gemma Espigares a les eleccions a la 
presidència. El CEURV va apostar per en Carlos Pérez Padilla, no només perquè era 
el que més interessava sinó perquè era l’únic candidat que es podia presentar, ja 
que la Gemma Espigares té la qualitat de suplent del Consell d’Estudiantat 
d’Universitats Catalanes i per tant no es podia presentar com a candidata a la 
presidència. No es va aplicar el reglament, en teoria s’hauria d’impugnar aquesta 
decisió. 
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En quart lloc, l’Alexandre Hern|ndez informa que el dissabte 20 d’octubre es 
celebrar{ l’Assemblea General d’Estudiants de tot l’estat, a l’estil de les trobades 
que es realitzaven a Sevilla i Oviedo. Considera que no s’ha de assistir ja que 
constitueixen despeses no justificades i no convenients per part de la Universitat i 
no és d’utilitat ja que no es treballa. 
 
En cinquè lloc, l’Alexandre comenta que s’ha publicat un blog de notícies del 
Consell d’Estudiants a la p{gina web www.urv.cat/ofes/noticies en què es 
publicaran totes les notícies que afectin tant als estudiants com al Consell 
d’Estudiants per a fomentar que els estudiants coneguin les activitats que s’estan 
fent i tot allò que els pugui concernir.  
 
En sisè lloc, la Sara Reigada informa que el dia 10 d’octubre es van reunir 
l’Alexandre i ella amb l’alcalde de Tarragona i es van fer varies propostes, sobretot 
quant al tema de transports. Hi ha molt mala connexió d’autobusos tant al Campus 
Catalunya i Sescelades, per exemple la línia 24 no hi és a totes les hores i es va 
comentar també que els autobusos que venen de l’estació de RENFE tenen un 
horari molt just per els alumnes que van a classe i es va proposar que es canviessin 
els horaris. L’Alexandre afegeix que l’alcalde va decidir que els dos estiguessin dins 
de la comissió que tramita el pla de mobilitat. Pertanyent a aquesta comissió es 
disposar{ d’una ronda de contactes amb el director de la EMT de Tarragona i amb 
la Consellera de mobilitat, la Sra. Begoña Floria. A la reunió es va comentar que 
s’intentarien establir uns descomptes  pels estudiants en les zones regulades 
d’aparcament; ara per ara hi ha targetes de residents que permeten aparcar a les 
zones verdes i s’intentar{ que els estudiants tinguin un descompte igual que els 
residents per tal d’aparcar en les immediacions de la Universitat Rovira i Virgili. A 
la reunió se li va comentar a l’alcalde que es va establir un conveni de col·laboració 
entre la URV i l’Ajuntament de Reus per a fomentar el transport públic, donant 
targetes de transport als que ho sol·licitaven per valor de 10 viatges als estudiants 
de la URV; l’alcalde de Tarragona va dir que es faria una reunió amb el director de 
l’EMT de Tarragona per tractar d’arribar a un acord.  

 
3. MODIFICACIÓ DE LES NORMATIVES D’AJUTS ABC. 

 
L’Alexandre comenta que es modifica la normativa de les ajudes A, B i C. La 
convocatòria d’aquests ajuts és semestral, i s’han vist algunes incongruències i 
coses a millorar pel que s’ha realitzat una esmena per part del Sergi Martin i ell 
mateix: si hi ha una persona que sol·liciti dos ajuts només se li atorgarà el que 
tingui l’import més elevat.  També es demana que els rebuts i tiquets per justificar 
les despeses siguin originals ja que normalment la gent presenta els tiquets en 
factura, i també seria convenient demanar que si es va a un congrés en grup es 
sol·liciti una factura independent i no es presentin factures en grup. 
 
A continuació afegeix que els ajuts de tipus C són els que han rebut més esmenes. 
Ja es van modificar a la darrera convocatòria i s’ha tornat a modificar ja que encara 
quedaven alguns aspectes a millorar.  Per exemple ja no es poden sol·licitar diners 
per al funcionament ordinari de les associacions; com comprar bolígrafs, paper, 
etc... Les ajudes es donen per fomentar activitats culturals i no per funcionament 

http://www.urv.cat/ofes/noticies
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ordinari. Moltes associacions burlaven aquesta limitació ja que tenim un annex on 
consta que s’admet demanar material fungible, pel que les associacions demanaven 
com a material fungible material d’oficina i el Consell no ho podia denegar. Ara els 
materials d’oficina no s’acceptaran com a material fungible.   
 
En tercer lloc informa que en la última convocatòria hi va haver alguna cosa que no 
va quedar del tot clara i que va causar que algunes associacions demanessin 
explicacions, en que es va realitzar una restricció important aprovant només 1 de 5 
sol·licituds. El que va passar es que van presentar sol·licituds per un mateix ajut en 
diferents convocatòries  siguin  del  Consell  d’Estudiants  o  d’altres  òrgans  de  la  
URV i ara no es podrà; aquest punt ja va posar-se en pràctica en la darrera 
convocatòria ja que es reduí el nombre d’ajuts atorgats perquè el pressupost del 
Consell s’ha vist minvat un 30%, a més a més s’ha fet una esmena perquè quedi 
exclosa la possibilitat de presentar la mateixa sol·licitud en diverses convocatòries. 
 
Per fomentar la implicació dels estudiant ens l’avaluació s’ha creat una Comissió 
d’Avaluació d’Ajuts formada per la copresidència, els dos becaris i quatre membres 
del Consell d’Esudiants, que s’encarregar{ d’avaluar uns ítems i servir{ per atorgar 
bonificacions o penalitzacions a l’import que s’adjudicaria finalment.  
 
Es passa a parlar de l’Annex en detall. Per tots els ítems es pot demanar una 
quantitat que no ha estat modificada respecte d’altres anys però sí que ha estat 
inclòs un apartat per puntualitzar bonificacions o penalitzacions a l’import a 
atorgar. A partir d’aquests ítems determinarem la quantitat que es podrà atorgar a 
les associacions, es lliurar{ a cada membre la sol·licitud perquè cadascun d’ells en 
faci una puntuació. Finalment fruit de la mitjana de totes les taules omplertes pels 
membres de la Comissió s’obtindr{ si es té una bonificació o una penalització. 
Aquesta és una manera de fer que els estudiants es mirin amb lupa les pròpies 
sol·licituds i siguin curosos, se’n fomenti la participació i s’estimuli la creació 
d’activitats culturals. En aquestes valoracions es tindr{ en compte la memòria de la 
sol·licitud i no pas la memòria posterior de la realització de l’activitat, que ser{ tan 
sols la manera de confirmar la realització d’aquesta i que els diners han estat 
destinats a la finalitat exposada en el formulari. Per tant la reunió de la Comissió es 
realitzar{ abans d’atorgar els diners. 
 
S’especifica el manteniment del protocol d’avaluació de les sol·licituds dels tipus A 
i B com s’ha fet en convocatòries anteriors a causa del gruix de formularis que se’n 
deriven. 
 
S’aproven per unanimitat les esmenes presentades per a la normativa de les 
sol·licituds (Veure Annex).  
 

4. OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ABC. 
 
S’aprova per unanimitat destinar a la primera convocatòria d’ajuts del curs 2012-
2013 la quantitat de 5.400€. 
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5. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
D’ESTUDIANTS DE LA URV (A INSTÀNCIA DE MEMBRE) 

 
Ferran Reyes presentà una esmena sobre un article de la funció del secretari del 
Consell d’Estudiants. El secretari té la funció de redactar les actes del Consell i 
publicar-les. Això era el que estava establert en l’anterior redacció del reglament. 
Es proposa d’afegir-hi que la publicació haur{ d’ésser quinze dies abans de la 
realització del següent ple si aquest és ordinari, cinc dies abans si aquest és 
extraordinari. 
 
La Sara Reigada ha presentat una esmena que és d’addició a l’esmena presentada 
per Ferran Reyes i no s’hi contradiu. Estableix que, no obstant això, en 
circumst{ncies alienes al secretari en el cas que no s’hagi pogut publicar o redactar 
l’acta es podran ampliar aquests criteris a judici de copresidència que valorar{ les 
circumstàncies judicant si són o no de justa causa. Es comenta per a exemplificar 
causes alienes el fet que hi hagué problemes amb l’ordinador i no es pogué 
presentar l’acta a temps, fet que provoc{ l’obligació d’aprovar o no dues actes en la 
següent reunió. S’exemplifica també que en el cas que es convoqui una junta 
ordin{ria i al cap de quatre dies una d’extraordin{ria no es podran complir els 
terminis i per tant, aquesta, seria considerada una causa justa.  
 
S’aproven per unanimitat ambdues esmenes, la de Ferran Reyes i Sara Reigada. La 
última suposa una addició a l’esmena presentada per Ferran Reyes, així que 
s’amplia la seva redacció. L’Article queda publicat tal i com segueix: 
 
Article 11.2 del Reglament del Consell d’Estudiants de la URV 
 

a) Redactar les actes i publicar-les, com a molt tard, 15 dies abans de la 
realització del següent  ple si és ordinari i 5 dies abans si és extraodinari.  No 
obstant això, en cas que per circumstàncies alienes a les obligacions del 
secretari no s'hagi pogut redactar o publicar l'acta,  es podran ampliar 
aquests terminis a criteri de la copresidència del Consell, que haurà de valorar 
la concurrència de justa causa. 

 
L’Alexandre demana una presa da consciència del fet que s’est{ treballant sobre un 
document modificat en l’acta anterior, en la qual s’augment{ el nombre de membre 
de Consells, però que està pendent de ratificació pel Consell de Govern i que la 
ratificació dels articles no es farà fins que no es faci la ratificació de Consell de 
Centre, ja que també s’ha de modificar el reglament del Consell d’Estudiants. 
 
Ramón Fonseca del Valle proposa parlar de la participació, donat que observa que 
aquesta ha disminuït molt respete a les eleccions al Claustre  i proposa que seria 
interessant analitzar-ne el perquè; ja que des del 1994 al 2012 ha restat 
pr{cticament igual, proposa la possibilitat que es tracti de manca d’informació. 
L’Àlex opina que és la manca d’esperit comú, es necessita que els estudiants no 
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acudeixin tan sols a estudiar sinó fomentar un sentiment de pertinença; comenta 
que es facin propostes. Ramón Fonseca destaca que estudià anteriorment una altra 
carrera i que en general veu un gran desinterès entre l’alumnat que cal plantejar-
se, que no hi ha comunicació. L’Àlex comenta el descens del nombre de 
participants en els cursos d’estiu i que ell ja va projectar el tema de l’absència de la 
URV a les xarxes socials —del qual especifica que la bec{ria Mireia Toda n’est{ 
realitzant un estudi— en comparació  amb la universitat Abat Oliba que amb 
menys estudiants té una activitat frenètica. A continuació afegeix que la 
participació al Consell d’Estudiants és baixa, durant l’última sessió es van ampliar 
el número de membres havent-hi un total de 88 tot i que a la present sessió només 
han acudit 11. Hi ha un petit incentiu de reconeixement de crèdits però és una 
mala manera d’incentivar la participació dels estudiants. Aquest reconeixement 
depèn de l’òrgan en què es participi, participar en el Claustre suposa 2 crèdits per 
curs i a la Junta de Facultat 1 crèdit; el problema és que els períodes electorals 
duren 2 cursos i sumant els crèdits obtinguts per aquest reconeixement no arriben 
als 6 crèdits que tenen les assignatures com a mínim en molts ensenyaments, fet 
que obliga als alumnes a completar-los amb activitats que tenen reconeixement de 
crèdits. 
 

 
6. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA I ELECCIÓ DE LA 

COORDINACIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL 
D’ESTUDIANTS. 

 
 

L’Alexandre explica que la Comissió de Cultura és una comissió on treballen tots 
els Consells d’Estudiants, pel que seria convenient crear aquesta comissió per la 
URV i començar a realitzar activitats relacionades amb la cultura: projecció de 
pel·lícules, treballar amb l’aula de debat i amb l’aula de cinema de la URV. Explica 
que no hi participaran els co-presidents del Consell d’Estudiants, donant total 
llibertat d’organització i realització d’activitats per a treballar tots units. Lluís Juli 
Fernández  comenta que seria interessant no només realitzar aquestes activitats al 
Campus Centre sinó intentar mobilitzar estudiants de les diferents seus de la URV 
com Baix Penedès, Reus i Tortosa i fer diferents activitats. L’Àlex pregunta si 
tothom est{ d’acord en la creació de la comissió i s’aprova per unanimitat. Queda 
pendent determinar els membres de la comissió.   
 
Ramón Fonseca comenta que seria una bona idea que durant l’inici de curs es fes 
una sessió informativa als alumnes sobre les activitats que es realitzen a la URV i es 
demanés la seva participació. Els alumnes no s’impliquen el suficient perquè no 
disposen de la informació necessària, si es realitzessin aquestes sessions podrien 
constituir una via per fomentar aquesta participació. L’Àlex respon que el Consell 
d’Estudiants va realitzar un vídeo informatiu on van participar bastants membres, 
est{ pendent d’edició i est{ planificat que els projeccions s’iniciïn a començament 
del segon quatrimestre. El vídeo parla sobre el Consell d’Estudiants,  la 
participació, els òrgans de la URV, qui és el rector, què és una junta de facultat etc...  
i està gravat a diferents campus de la URV. Una vegada editat està programat que 
es pugi a Youtube i al web del Consell d’Estudiants. 
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7. ELECCIÓ DELS ESTUDIANTS REPRESENTANTS A COMISSIONS 

DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN I COMISSIONS DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. 

 
L’Alexandre comença explicant que es va enviar un correu perquè es necessita 
renovar les llistes d’estudiants participants a les comissions de la URV. Tot el que 
es parli al Consell d’Estudiants no té cap sortida sense l’existència d’aquestes 
comissions i actualment estan buides pel que és important tornar a activar-les. Es 
pregunta si algú té intenció de participar en alguna d’aquestes comissions. Joana 
Ramos opina que s’hauria de donar algun tipus d’incentiu acadèmic per a 
participar en aquestes comissions ja que això augmentaria la motivació del 
alumnes vers la participació en aquestes comissions. Magdalena Arnal afegeix que 
també es podrien atorgar avantatges d’estudi per participar a la URV, donant punts 
extres a l’hora d’aconseguir beques de mobilitat o col·laboració ja que aquestes 
beques només tenen en compte les notes i l’aspecte econòmic.  L’Àlex respon que el 
que seria més fàcil seria demanar a la Comissió d’Estudiants i Comunitat 
Universitària que es canviés el reglament de les beques de col·laboració i tots 
aquells estudiants que  vulguin participar en una beca de col·laboració tinguin una 
puntuació extra pel fet de participar en alguna d’aquestes comissions. Es precisa 
que la comissió d’investigació s’anul·la degut a que es requereix d’alumnes 
claustrals de tercer cicle i no n’hi ha en aquest cas. S’acorda també que es 
demanarà que sempre que es convoquin comissions es comuniqui al Consell 
d’Estudiants per correu electrònic, així els estudiants estan informats perquè 
d’altra manera només es reuneixen els professors i el personal administratiu.  
 
Finalment la distribució d’escons es fa seguint el criteri de la Junta Directiva i, 
després de realitzar els nomenaments, s’han proclamat com a membres de les 
comissions els indicats en el següent annex: 
 

Mesa del claustre

Alexandre 
Hernández

Sara Reigada

Comissió d’ordenació científica i 
acadèmica

Joana Ramos 
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Comissió econòmica

Sara Reigada Alexandre 
Hernandez

Albert 
Fernández 
Ceballos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissió de docència

Joana Ramos 

Comissió d’investigació i transferència

Sara Reigada

Comissió de recursos econòmics i 
materials

Albert Martínez

Comissió d’estudiants i comunitat 
universitària

Sara Reigada Alexandre Hernández

Consell social

Joana Ramos 

Comissió d’avaluació del PDI

Albert 
Martinez

Alexandre 
Hernández

Albert 
Fernández

Comissió d’avaluació del PAS

Alexander Páez
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Comissió per la qualitat institucional

Ferran Reyes Rubén Rabanal

Consell per la qualitat

Sara Reigada Alexandre Hernández

Comissió de biblioteca

Núria Vidal 
Sellent

Nassira el 
Hadri

Carlos Cercós Paula Torrell

Comissió URV solidària

Alexandre 
Hernández

Lluis Juli Sofia Acosta Lara Alcaina

Comissió de política 
lingüistica

Sergi Martín Lluís Juli
Sergio 
Novillo

Elisenda Rull

Comissió de seguiment del pla estratègic de 
qualitat

Sara Reigada

Comissió d’avaluació institucional

Sergi Martín

Institut Joan Lluís Vives

Lluís Juli Albert Martinez
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8. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DELS PREUS DE CAFETERIA. 
 
L’Àlex informa que ja s’ha pogut acabar l’estudi sobre els preus de les cafeteries de 
les universitats espanyoles. Ha sigut un estudi molt dur que va començar al maig i  
en que s’han hagut de dedicar recursos econòmics, concretament en telèfon, i de 
personal per part dels becaris que van haver de trucar a 77 universitats. L’objectiu 
de l’estudi ha estat que quedés const{ncia de quina és la posició de la URV en 
relació als preus que oferten els productes que ofereix la seva concessionària i 
situar-la dintre del mercat de les cafeteries universitàries a tota Espanya. Hem 
obtingut el preu de totes les universitats sobre tres productes: menú ordinari, 
entrepà fred i beguda gasosa ordinària. A partir dels resultats obtinguts s’instar{ 
als òrgans de govern a modificar el contracte de concessió administrativa amb el 
grup Soteras. 
 
Es recorda que es decidí de no publicar l’estudi malgrat la necessitat del Consell 
d’Estudiants de difondre-ho, però cal mantenir les relacions cordials amb els 
òrgans oficials de la URV i, tractant-se d’un tema complicat com aquest, convé 
donar la oportunitat que la URV respongui. Cal prendre-s’ho amb calma, si es dóna 
lliure difusió d’aquesta informació sense parlar-ho abans amb gerència tan sols es 
poden crear maldecaps i perdre l’oportunitat d’arribar a un consens; ara  per  ara  
s’ha  parlat  amb  al  vicerectora i és conscient de les conclusions d’aquest estudi i 
es va comprometre a demanar una cita amb gerència per veure com es podia 
solucionar el problema. Si finalment no s’aconsegueix tal cosa es té coneixença que 
a finals d’aquest mes s’ha de convocar un Consell de Govern, si all{ no s’arriba a un 
acord es presentar{ l’estudi com a punt de l’ordre del dia, si aleshores, davant del 
rector, es fa cas omís de la informació proveïda dos o tres dies després 
immediatament es començaran a realitzar notes de premsa i les associacions i 
membres del Consell d’Estudiants començaran a actuar; això fou el que es 
consider{ oportú amb l’objectiu de mantenir les relacions cordials i fer les coses 
com correspon: primer establir un diàleg amb els òrgans i si no hi ha una resposta 
es procedirà a les queixes. 
 
L’Àlex comenta que aquest procediment possiblement no sigui compartit, però és 
necessari, ja que en una altra ocasió aconseguiren fer que un degà de la Facultat de 

Comissió de coordinació de 
pràctiques externes

Sergi Martín Sara Vela Manel García

Comissió de política ambiental

Sergi Martín Sergi Pons
Lucía de 

Frias
Ferran Reyes
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Ciències Jurídiques que no complia les seves obligacions renunciés al seu càrrec 
mitjançant notes de premsa; aquest fet provocà que des dels òrgans de govern es 
demanessin moltes explicacions sobre el fet, ja que no se’ls havia comentat res. 
Malgrat això es deixa clar que si les peticions no són escoltades per la via del diàleg 
els membres del Consell actuaran com creguin corresponent i es farà difusió per 
tots els mitjans de la situació, a fer veu d’alarma i donar a conèixer als estudiants la 
situació; d’aquestes intencions se’n faran coneixedors els membres dels òrgans 
oficials de la Universitat.  
 
S’acorda de seguir el protocol comentat i es procedir{ amb la reunió projectada 
amb anterioritat. 
 
Sorgeix el tema dels espais d’estudi per als estudiants de la FCEP. Els caps de 
setmana els bars de les facultats rauen tancats malgrat que la gent va a estudiar, 
molts estudiants es porten carmanyoles de casa però sorgeix el problema que els 
microones tan sols estan al bar, per tant es planteja la possibilitat de demanar 
aparells per a les sales d’autoservei habilitades per al consum i obertes en dies no 
lectius; a banda d’aquesta problem{tica també ens trobem amb el baix nombre de 
microones que hi ah en general i el funcionament precari d’aquests. L’Àlex posa 
sobre la taula la possibilitat que el Consell d’Estudiants mateix pagui algun 
microones per reduir l’impacte del problema si la universitat no vol solucionar el 
problema. Queda reflectit també que hi ha molta gent reclamant-ho. 
 
Es parla de la necessitat d’aules d’estudi també. Núria Vidal Sellent estableix que 
cal demanar que obrin l’aula d’estudi, donat que aquesta resta tancada; es veu que 
la intenció de la Universitat és unificar tot els Campus i la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia queda força de banda, per tant es pretén en anys vinents que 
fins i tot classes que es fessin en aquesta Facultat passessin a la d’Enologia per tal 
de cohesionar els espais. Ara per ara han volgut eliminar l’aula d’estudi de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia per a què els estudiants vagin a la 
biblioteca d’enginyeries. L’actual sala d’estudis es projecta que ser{ una aula gran 
per a fer ex{mens, tot i que ara per ara no s’est{ fent res. El deg{ vol reestructurar 
tot l’espai de la Facultat, també vol moure l’OFES a un altre espai més reduït, tot i 
que per ara el Consell s’hi nega ara per ara. 
 
Es passa a comentar l’evolució de l’estudi de la influència de les universitats 
catalanes en les Xarxes Socials. No cal dir-ne res, la URV ocupa un lloc molt baix en 
totes les xarxes socials. Es busca com a objectiu analitzar el motí de la davallada 
d’estudiants que hi ha hagut a la URV, evidentment part de la incidència recau en la 
crisi econòmica que estem vivent, però hi ha altres variables que es poden 
estudiar, com ara la difusió —per exemple a Barcelona es troben autobusos amb 
publicitat de les universitats de les ciutats, amb la URV la possibilitat és nul·la—. 
S’ha escollit l’influx en les xarxes socials ja que és un aspecte f{cilment millorable i 
que a més a més té un cost nul.  
 
Ramón Fonseca diu que això no ens dóna una percepció real, ja que és molt lògic 
que universitats més grans tinguin més seguidors en aquestes pàgines, per tant 
convindria fer una ràtio amb els dades obtingudes que reflectís una 
correspondència amb el còmput total d’estudiants afiliats a cada institució. Tot i 
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així cal tenir en compte que queda reflectit que el moviment, l’obertura en les 
xarxes socials, és major en universitats molt més petites, com ara l’Abat Oliba, que 
en la URV, cosa que també ens diu molt de l’{nim de promoció i difusió que hi 
impera. 
 
Ramón Fonseca el següent plantejament: fer la ràtio anteriorment proposada i a 
partir d’aquesta establir un objectiu a avaluar l’any següent si ha estat assolit o no; 
també caldria vincular a la pàgina principal de la URV les xarxes socials, ja que ara 
per ara, si en té alguna de legítima, no està vinculada i, per tant, la veracitat dels 
valors obtinguts no és real, ja que no coneixem el caràcter oficial o no oficial de les 
pàgines. Si no es marca un objectiu i es treuen unes conclusions la utilitat d’aquest 
estudi és nul·la. Es discuteix per què no s’ha implicat la universitat en les xarxes 
socials sense treure’n res clar i es segueix amb el desconeixement que té la gent de 
la pròpia universitat, ja que en llocs on s’ha anat a proporcionar-la interessats que 
preguntaven no sabien ni tan sols si era pública o privada. A la fira de Santa Teresa 
del Vendrell es tenia una parada i es feren preguntes d’aquest tipus, a Oviedo hi 
passà el mateix. L’Àlex comenta que el problema  o virtut de la universitat Rovira i 
Virgili és que s’ha expandit molt pel territori i est{ molt descentralitzada, fet que 
afecta al consell d’estudiants a l’hora de reunir alumnes. 
 
L’Alexandre repassa diferents xarxes socials de l’estudi: Linkedin, Flickr, Google +, 
RSS, Itunes etc. i en cap d’elles participa la URV.  També s’ha comprovat si els 
serveis digitals de la URV tenen adaptació a internet mòbil, estant adaptat 
únicament el servei de moodle. Comenta que seria interessant la implementació 
d’aplicacions inform{tiques, ja que hi ha universitats que tenen aplicacions 
informàtiques per serveis com consulta de qualificacions; així com existència de 
mitjans de comunicació propi com televisió, revista, etc... A partir d’aquí es 
començar{ a treballar en el foment d’una major participació de la URV en les 
xarxes socials.  

 
 

9. PRECS I PREGUNTES. 
 

Es comenta que en principi l’estudi dels preus de les cafeteries queda com a secret 
de sumari ja que no convé fer-ho públic abans de negociar amb la universitat un 
nou contracte de concessió. 
 
Lluis Juli Fernández Montes pregunta com va quedar el tema de què no es podien 
demanar aules per realitzar reunions a la URV. L’Àlex respon que al Campus 
Catalunya s’ha de ser una associació inscrita o s’ha de tenir el consentiment del 
vice-rectorat o del Consell d’Estudiants. Al Campus Catalunya hi ha una oficina 
logística on es controla tot el tema de reserves d’aules i es necessita realitzar 
aquesta reserva amb antelació. Normalment si algun alumne necessita reservar 
alguna aula el Consell d’Estudiants envia un correu demanant l’aula . 
 
Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 19:12h, amb el vistiplau de la 
copresidència del Consell d’Estudiants, de la qual s’estén l’acta.  
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Sara ReigadaSanclemente                                  Alexandre Hernández Ossó 
 
 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 
 
 
 
 
 
 
 

Sergi Martín Arbós 
 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 
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Annex 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS 
ALS ESTUDIANTS PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACTIVITATS CULTURALS 
(Modalitat C) 

I. OBJECTE  

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu donar suport a les activitats 
cultural organitzades pels estudiants de la URV, així com donar suport a les 
activitats que potencien l’associacionisme juvenil en l’àmbit de la Universitat 
Rovira i Virgili i les seves activitats, com també a les activitats de caire científic i 
formatiu organitzades per associacions d’estudiants universitaris de la URV.  
Les activitats concretes per a les quals es pot sol·licitar l’ajut són les següents:  
a) Les activitats de caire cultural.  
b) Les activitats relacionades amb projectes de sensibilització social, 
mediambiental i de  cooperació per al desenvolupament.  
c) Les activitats que tinguin com a finalitat la formació i la millora de les 
condicions d’estudi, i les que relacionen l’estudiantat universitari amb el món 
del treball i amb el seu futur professional.  
d) Les activitats que tinguin una repercussió dins l’àmbit de la URV.  
e) Les activitats que potenciïn l’associacionisme juvenil en l’àmbit de la URV.  
f) Les activitats impulsades per estudiants i col·lectius de la URV que fomentin 
les activitats  socioculturals als pobles i ciutats de la província de Tarragona.  
En queden excloses les activitats que vagin en contra de la llei o aquelles altres 
diferents de les  esmentades als punts anteriors.  

II. ASSOCIACIONS I ESTUDIANTS BENEFICIARIS  

Poden sol·licitar aquest ajut:  
a) Les associacions d’estudiants de la URV que estiguin inscrites al Registre de 
la URV.  
b) Un grup de mínim 3 estudiants que acreditin estar matriculats d’un mínim de 
30 crèdits pel curs acadèmic en el qual es realitzi l’activitat cultural per la que 
es realitza la sol·licitud.  

III. INCOMPATIBILITATS  
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No es podran presentar sol·licituds d’ajuts per al  funcionament ordinari de les 
associacions i/o grups d’estudiants (organització d’assemblees, compra de 
material d’oficina, adquisició d’equips informàtics, etc.). En cas que en una 
partida sol·licitada s’inclogui algun d’aquests conceptes, no es tindrà en compte 
a efectes de determinar la quantitat a adjudicar.  
No es podran presentar sol·licituds d’ajuts per a una mateixa activitat en 
diferents convocatòries, ja siguin del propi Consell d’Estudiants o d’altres 
òrgans de la Universitat Rovira i Virgili.  

IV. PERÍODE  

Es realitzarà l’activitat objecte de la subvenció durant el curs acadèmic en el 
qual es sol·licita l’ajut i com a màxim fins l’inici del curs acadèmic següent.  

V. IMPORT  

L’import màxim de l’ajut per a cada activitat dependrà del fons del qual disposi 
el Consell d’Estudiants en el moment de la convocatòria i en funció del total 
d’activitats que es presentin i la despesa que comportin, sempre respectant que 
els recursos es reparteixin equitativament entre aquestes.  

VI. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

a) Les sol·licituds, d’acord amb el model normalitzat, seran formalitzades per la 
persona que presideixi l’associació o grup, o la que actuï com  a representant 
legal, i es presentaran en format paper a l’Oficina de l’Estudiant de la URV.  
b) L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases  es poden obtenir a l’Oficina de 
l’Estudiant o a les dependències dels Becaris d’Atenció a la Comunitat 
Universitària de les respectives facultats de la URV, així com a la pàgina web 
de l’OFES (www.urv.cat/ofes).  
c) La sol·licitud constarà de les següents parts:  

1. Imprès de la sol·licitud apropiadament emplenat. 
2. Dades generals de la/les persona/es sol·licitant/s, de l’associació 
sol·licitant i de l’activitat presentada.  
3. Memòria justificativa de l’activitat.  
4. Pressupost de despeses i ingressos de l’activitat, si és el cas, 
especificant altres vies de finançament.  
5. Declaració responsable conforme l’associació no  està inclosa en cap 
dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiària, de 
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
6. Declaració responsable conforme l’associació es  troba al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  que substitueix la 
presentació de les certificacions, d’acord amb el que preveu l’article 24 
del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol.  
7. Fotocòpia del DNI/NIE del representant de l’associació, en el cas de 
ser una associació  inscrita al registre de la URV, o la fotocòpia del 
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DNI/NIE de tres sol·licitants, en el cas de ser un grup de com a mínim 
tres estudiants de la URV.  
8. Fotocòpia del NIF de l’associació sol·licitant,  en el cas de ser una 
associació inscrita en el registre de la URV qui realitzi la sol·licitud.  
9. Fotocòpia del compte corrent on aparegui com a titular l’estudiant o, 
preferentment, l’associació sol·licitant.  

d) Tota la documentació s’haurà de presentar, en format paper, a l’Oficina de 
l’Estudiant dins els períodes establerts en cada convocatòria. Davant qualsevol 
incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els 
presentats en suport electrònic, sempre prevaldrà la sol·licitud presentada al 
registre de l’OFES en format paper.  

VII. TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS  

Es realitzen dues convocatòries durant el curs acadèmic que es comunicaran a 
la Comunitat Universitària mitjançant el correu electrònic de la Universitat i 
anuncis a les cartelleres dels Becaris d’Atenció a la Comunitat Universitària de 
les respectives facultats de la URV.  
Es donarà un període mínim de 2 setmanes entre la publicació de la 
convocatòria i la data límit de presentació de la documentació corresponent per 
atendre’s-hi.  

VIII. AVALUACIÓ I SELECCIÓ  

1. El Consell d’Estudiants avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades 
quantitats als projectes seleccionats en funció del fons que es disposi i dels 
criteris d’assignació que es troben a l’Annex 2 d’aquesta convocatòria.  
2. L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per la Comissió d’Assignació 
d’Ajuts del Consell d’Estudiants de la URV, que estarà formada per la 
copresidència del Consell d’Estudiants, quatre membres del Consell 
d’Estudiants designats prèviament en sessió ordinària i pels Becaris d’Atenció a 
la Comunitat Universitària de l’Oficina de l’Estudiant. 
3. Un cop determinades les quantitats a atorgar, la Comissió d’Assignació 
d’Ajuts podrà establir bonificacions o penalitzacions en funció de la puntuació 
obtinguda per cada sol·licitant, tal i com s’estableix a l’Annex  2 de la present 
convocatòria. 
3. El Consell d’Estudiants atorgarà una quantitat mínima a totes les sol·licituds 
adequades a la convocatòria, i un variable depenent de la disponibilitat de 
recursos i l’adequació del projecte avaluat en cada cas. La quantitat mínima 
quedarà definida pel propi Consell d’Estudiants segons la disponibilitat de 
recursos.  
5. Seran subjectes de valorar el projecte susceptible de rebre l’ajut tots els 
membres del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.  
6. 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.  

IX. OBLIGACIONS  
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La concessió de l’ajut comporta l’acceptació de les següents obligacions:  
a) Destinar la quantia assignada a aquelles activitats per a les quals els ha 
estat concedida.  
b) Fer constar el suport del Consell d’Estudiants de la URV en la publicitat de 
l’activitat.  
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, si 
escau, l’efectivitat i el compliment de les condicions determinants de la 
concessió de l’ajut.  
d) Un cop portat a terme el projecte, cal:  

- Presentar una memòria de l’activitat realitzada en un termini màxim 
d’un mes des de la data de realització de l’activitat. La memòria haurà 
d’anar acompanyada d’un exemplar en el cas de revistes, tríptics i 
cartells en el cas de conferències, etc.  
- Presentar factures o tiquets originals justificatius de la despesa 
realitzada, que es correspongui amb la data i el producte amb l’activitat a 
realitzar i equivalents a l’import total de l’ajut. Les factures corresponents 
hauran d’anar a nom de l’associació organitzadora o dels organitzadors 
de l’activitat.  

e) En cas que el projecte no es dugui a terme sense causa justificada a criteri 
del Consell d’Estudiants, s’haurà de tornar a l’OFES la quantia atorgada abans 
de la següent convocatòria d’ajuts, o en el seu defecte abans de la finalització 
de l’any natural.  
f) En cas que les despeses del projecte siguin inferiors a la quantia atorgada, 
caldrà tornar a l’Oficina de l’Estudiant l’excedent.  
g) En cas de no complir aquestes obligacions, l’associació i la persona 
sol·licitant de l’ajut no podran demanar aquest ajut en les dues properes 
convocatòries.  
h) En cas que s’incompleixin tres de les obligacions enumerades anteriorment, 
o en cas que s’incompleixin, durant convocatòries diferents, tres de les 
obligacions previstes, el sol·licitant no podrà tornar a sol·licitar l’ajut.   

X. ADJUDICACIONS  

1.  Un cop seleccionats els projectes i assignades les quantitats corresponents, 
es farà pública la resolució del Consell d’Estudiants a la pàgina web de l’Oficina 
de l’Estudiant i alhora es notificarà individualment a cada col·lectiu sol·licitant.  
2.  El pagament es tramitarà un cop resolta la convocatòria i formalitzada 
l’acceptació per part del/s beneficiari/s.  
3.  El pagament es realitzarà per transferència bancària.  
4. Contra l’acord del Consell d’Estudiants, es podran presentar els recursos que 
preveu la legislació vigent en la matèria.  
5. El Consell d’Estudiants farà pública la resolució de la convocatòria a la 
pàgina web de l’Oficina de l’Estudiant (www.urv.cat/ofes) una vegada superat el 
període de resolució de recursos.  

XI. REVOCACIÓ D’AJUTS  

1. L'acord d'adjudicació dels ajuts pot ser revocat si s’esdevé alguna de les 
circumstàncies següents:  
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a) Que durant la vigència de l'ajut l'associació beneficiària perdi la condició 
d'associació de la URV o els estudiants beneficiaris la seva condició 
d’estudiants de la URV.  
b) Que durant el gaudiment de l'ajut concedit l'associació adjudicatària o 
estudiants beneficiaris no compleixin amb les bases de la convocatòria, no 
atenguin les instruccions rebudes, alterin la destinació dels ajuts o obstaculitzin 
les tasques de control i inspecció que corresponen a la Universitat.  
c) Que es comprovin situacions no declarades sobre  percepció d'altres ajuts 
pel mateix concepte, així com de falsedat o ocultació de dades.  
d) Que s’empri l’ajut atorgat per realitzar actes que atemptin contra la comunitat 
universitària i/o les instal·lacions de la URV.  
2. En cas que es detecti frau per al conjunt de circumstàncies que concorren en 
cada cas concret, es podrà denegar l’ajut sol·licitat o revocar el concedit. Sense 
perjudici de la revocació, la Universitat podrà exigir les responsabilitats civils en 
què s’hagi pogut incórrer i determinar la impossibilitat de participar en les 
pròximes convocatòries d’ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals de 
l’estudiantat.  
3. En cas que s’hagin abonat quantitats de forma indeguda, sigui perquè es 
detecti un error en el procediment sigui per ocultació o falsejament de dades en 
la sol·licitud, els responsables de l'associació beneficiària de l’ajut hauran de 
reintegrar la quantitat indegudament percebuda.  
4. En tots els casos, els acords de revocació seran promoguts pels 
copresidents del Consell d’Estudiants, amb tràmit preceptiu d'audiència a la 
persona interessada.  

XII. ACLARIMENTS  

És competència del Consell d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la 
interpretació d’aquestes bases.  
 
Tarragona,  16 d’octubre de 2012 
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ANNEX 1: CRITERIS D’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA 
ALS AJUTS CULTURALS DE L’OFICINA DE 

L’ESTUDIANT (MODALITAT C) 

1. Els pressupostos podran contemplar exclusivament els següents conceptes, 
pels quals existeix un import màxim concedible indicat a continuació:  
a. Publicitat: màxim 200€  
b. Material fungible: màxim 200€  
c. Transport: màxim 200€  
d. Àpats/aliments: màxim 200€  
e. Altres: màxim 200€  

2. Una vegada fet el càlcul de la part computable de totes les sol—licituds se 

sumen els imports màxims concedibles. Llavors es compara l’import total  

sol—licitat (concedible) amb l’import total disponible en pressupost de  

l’OFES/CE. Es calcula el percentatge que es pot assignar a cada sol·licitud 
particular (que serà igual per cadascuna).  

Exemple: si es sol—liciten 1.000€ i el CE disposa de 600€, el percentatge a 

aplicar serà del 60%. 
3. Un cop determinat l’import a assignar, es reunirà la Comissió d’Assignació 
dels Ajuts i cada membre atorgarà una puntuació tal i com s’indica a la següent 
taula.  
 
ÍTEM PUNTUACIÓ 

Eficiència en l’organització d’activitats   0 a 10 

Repercussió en la comunitat universitària 0 a 10 

Adequació a les bases de la convocatòria 0 a 10 

Presentació adequada de la 
documentació sol·licitada en les bases de 
la convocatòria 

0 a 10 

Difusió externa i afavoriment de la marca 
“URV” 

0 a 10 

Valoració de la presentació del projecte 0 a 5 

Utilització del català 0 a 5 

Valoració subjectiva 0 a 10 

      PUNTUACIÓ MÀXIMA: 70 PUNTS 

 
4.  Posteriorment, s’obtindrà la puntuació mitjana de cada sol·licitant i, en funció 
d’aquesta, s’assignarà una bonificació o penalització sobre l’import concedit, tal 
i com s’estableix en la següent taula: 
60 a 70 punts  + 15 % 

50 a 60 punts + 10 % 

40 a 50 punts + 5 % 

30 a 40  0 % 

20 a 30 -5 % 

10 a 20 -10% 

0 a 10 -20% 
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS 
ALS ESTUDIANTS PER A ASSISTIR A 

CONGRESSOS (Modalitats A i B) 
 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, , aprova les bases que 
hauran de regir la concessió d’ajuts econòmics als estudiants per a assistir a 
congressos (en endavant, Ajuts de l’OFES A+B). Aquesta convocatòria d’ajuts 
té com a objectiu finançar estades d’estudiants a congressos en representació 
de la URV i presenta 2 modalitats d’ajut:   

− Modalitat A: convocatòria d’ajuts per assistència a congressos JA 
REALITZATS (durant el curs acadèmic) abans de les dates de la 
convocatòria.   
− Modalitat B: convocatòria d’ajuts per a la FUTURA ASSISTÈNCIA a 
congressos (durant el curs acadèmic) després de les dates de la 
convocatòria.  

 
BASE I: REQUISITS   

Per poder sol·licitar aquests ajuts cal:   
1. Ser estudiant de la URV.   
2. Haver assistit (modalitat A) o assistir properament (modalitat B) a 
algun congrés vinculat amb algun aspecte d’interès de la comunitat 
universitària o de la societat de la qual formen part. 
3. Presentar la documentació especificada en la base III.   

 
BASE II: INCOMPATIBILITATS   
1. No es podran presentar sol·licituds per l’assistència a un mateix congrés en 
diferents convocatòries dels Ajuts de l’OFES A+B.    
2. Només es podrà presentar una sola sol·licitud per modalitat dins la mateixa 
convocatòria.  En cas que se’n presentin dues o més, serà considerada 
únicament aquella que contingui l’import sol·licitat més elevat. 
 
BASE III: DOCUMENTACIÓ  

Els sol·licitants hauran de presentar:     
Per a sol·licitants de la modalitat A:   

1. Imprès de sol·licitud apropiadament emplenat.   
2. Memòria econòmica  
3. Rebuts o tiquets originals a cobrar.   
4. Memòria de l’activitat duta a terme durant el congrés.   
5. Programa del congrés al qual s’ha assistit.   
6. Certificat d’assistència.   
7. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l’ingrés, en el qual el 
sol·licitant ha de constar com a titular o co-titular.   
8. Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s.   
9. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol·licitant/s.   

 Per a sol·licitants de la modalitat B:   
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1.  Abans de l’assistència:   

1.1. Imprès de sol·licitud apropiadament emplenat.  
1.2. Pressupost de la memòria econòmica amb aportació del 
major nombre de dades possible (pressupostos de preus de 
viatge, d’allotjament...).   
1.3. Carta de motivació explicant els motius pels quals es vol 
assistir al congrés i en què consisteix.   
1.4. Programa del congrés al qual es vol assistir.  
1.5. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l’ingrés, en el 
qual el sol·licitant ha de constar com a titular o co-titular.   
1.6. Fotocòpia del DNI del/s sol·licitant/s.   
1.7. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol·licitant/s.   

2. Després de l’assistència i en un període màxim d’un mes després de 

l’assistència al congrés:   
2.1. Certificat d’assistència al congrés.   
2.2. Memòria de l’activitat realitzada.   
2.3. Memòria econòmica amb les factures o tiquets originals de 

la despesa realitzada, que es correspongui amb la data i el 
producte amb l’activitat realitzada, equivalents a l’import total de 
l’ajut. Les factures o tiquets corresponents hauran d’anar a nom 
de la/les persona/es sol·licitant/s de l’ajut.   

 
BASE IV: OBLIGACIONS   

1. En el cas de sol·licitants de la modalitat B, la concessió de l’ajut comporta 
l’acceptació de les següents obligacions:   

a) Destinar la quantitat assignada a l’assistència  al congrés per al qual 
ha estat concedit l’ajut.   
b)  Presentar la documentació requerida en la base III, modalitat B, punt 
2.   
c)  En cas que no s’assisteixi al congrés pel qual s’atorga l’ajut sense 
causa justificada a criteri del Consell d’Estudiants, s’haurà de tornar a 
l’Oficina de l’Estudiant la quantia atorgada abans de la següent 
convocatòria d’ajuts, o en el seu defecte, abans de la finalització de l’any 
natural.  
d) En cas que les despeses d’assistència al congrés objecte de l’ajut 
siguin inferiors a la quantia atorgada, caldrà tornar a l’Oficina de 
l’Estudiant l’excedent.   

2. En cas de no complir aquestes obligacions, la persona beneficiària no podrà 
sol·licitar cap ajut per assistir a congressos en les dues properes convocatòries.   
3. En cas que s’incompleixin tres de les obligacions enumerades anteriorment, 
o en cas que s’incompleixin, durant convocatòries diferents, tres de les 
obligacions previstes, el sol·licitant no podrà tornar a sol·licitar l’ajut.   
 
BASE V: TRAMITACIÓ   
1. Els estudiants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar un ajut podran 
obtenir l’imprès normalitzat de sol·licitud a l’Oficina de l’Estudiant o al BACU del 
seu centre, així com a la pàgina web de l’OFES (www.urv.cat/ofes).  
2. El lloc i termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a l’assistència 
a congressos serà a l’Oficina de l’Estudiant (OFES) al Campus Sescelades, 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, carretera de Valls, s/n, planta 
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baixa, en les  dates que marqui el Consell d’Estudiants (dues convocatòries per 
curs acadèmic,  una en cada quadrimestre).  
 
BASE VI: AVALUACIÓ   
1. El Consell d’Estudiants avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades 
quantitats als projectes seleccionats en funció del fons del qual es disposi i dels 
criteris d’assignació que es troben a l’Annex  d’aquesta convocatòria.   
 
BASE VII: ADJUDICACIONS  

1. Els ajuts per a la modalitat B es faran efectius un cop realitzada l’activitat (és 
a dir, després d’haver entregat la memòria de l’activitat i la memòria 
econòmica).  2. El Consell d’Estudiants, en sessió ordinària o extraordinària, 
valorarà i resoldrà totes les sol·licituds de manera conjunta. En aquesta sessió, 
i d’acord amb les necessitats econòmiques, la disponibilitat de pressupost i els 
criteris d’assignació establerts, es decidirà la quantitat de diners que seran 
destinats a cada concepte.    
3. En el cas de les sol·licituds de la modalitat B, s’atorgarà la quantitat de diners 
corresponent al valor més baix d’entre el pressupost orientatiu d’abans 
d’assistir al congrés i de la memòria econòmica final. L’ingrés s’efectuarà un 
cop presentada la documentació especificada en la base III, modalitat B, punt 
2.   
4. Un cop seleccionats els projectes i assignades les quantitats corresponents, 
es farà pública la resolució del Consell d’Estudiants a la pàgina web de l’OFES 
i, alhora, es notificarà individualment a cada sol·licitant.   
5. Contra l’acord del Consell d’Estudiants, es podran presentar els recursos que 
preveu la legislació vigent en la matèria.  
6. El Consell d’Estudiants farà pública la resolució de la convocatòria a la 
pàgina web de l’Oficina de l’Estudiant (www.urv.cat/ofes) una vegada superat el 
període de resolució de recursos.  
 
BASE VIII: ACLARIMENTS   

És competència del Consell d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la 
interpretació d’aquestes bases.   
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ANNEX 1: CRITERIS D’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA 
ALS AJUTS PER A L’ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS 

DE L’OFICINA DE L’ESTUDIANT 

 
 

Ajuts Modalitat A: Assistència a Congressos ja realitzats 
Ajuts Modalitat B: Assistència a Congressos per realitzar 

 

1. En cas que hi hagi més d’una sol·licitud per part d’una mateixa persona, se 

seleccionarà aquella amb major import i es desestimaran les altres.   
 
2. Dels tiquets/pressupostos presentats, es concediran uns imports màxims 
segons els següents criteris:   

a. Allotjament: 20€/dia  
b. Àpats: 10€/àpat (màxim 2 àpats/dia, màxim 20€/dia)  
c. Matrícula:   

a) 50€/congrés d’àmbit estatal  
b) 100€/congrés d’àmbit internacional  

d. Transport:   
a) 50€/congrés d’àmbit català  
b) 100€/congrés d’àmbit estatal  
c) 150€/congrés d’àmbit internacional  

 
3. Una vegada fet el càlcul de la part computable de totes les sol·licituds se 
sumen els imports màxims concedibles. Llavors es compara l’import total  

sol·licitat (concedible) amb l’import total disponible en pressupost de 

l’OFES/CE. Es calcula el percentatge que es pot assignar a cada sol—licitud 

particular (que serà igual per cadascuna).   
 
Exemple: si se sol—liciten 1.000€ i el CE disposa de 600€, el percentatge a aplicar serà del 60%. 

 

 
 


