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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL 
D’ESTUDIANTS 

22 de novembre 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 16.30h i en segona convocatòria a les 17.00h, el dia 
22 de novembre de 2012. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
3. ASSIGNACIÓ D’AJUTS A, B I C. 
4. VALORACIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ DEL REPRESENTANT. 
5. ORGANITZACIÓ LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI. 
6. PLANTEJAMENT DE LA REUNIÓ AMB GERÈNCIA URV SOBRE ELS PREUS DE LES 

CAFETERIES. 
7. PRESENTACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES BASES DELS CONSELLS 

D’ESTUDIANTS DE CENTRE DE LA URV I APROVACIÓ DE LES ESMENES INTRODUIDES 
PER L’ASSESSORIA JURIDICA DE LA URV. 

8. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Presents: 
Ricard Pau 
Clàudia Mata 
Lara Alcaina 
Lluís Juli  
Sara Reigada 
Alexandre Hernández 
 
Convidats: 
Eloy Gras Martinez (BACU-OFES) 
 
S’excusen: 
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Hilda Esperanza Escobar Virgues 

Elisenda Rull Bes 

Ferran Reyes 

Sergi Martín Arbós 

Ángel Ramón Fonseca del Valle 

Joana Ramos Blesa 

 

Es constitueix la sessió ordin{ria del Consell d’Estudiants de la URV, la primera 
convocatòria a les 16.30, la segona a les 17.00h al Campus Sescelades a la Oficina 
de l’Estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta alçada pel Secretari que transcriu la sessió ordin{ria 
efectuada el 16 d’octubre al Campus Sescelades.  

 
 

2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
 
La Sara comenta que va assistir al CEUCAT com a representant, on es va parlar de 
la carta de drets i deures. Aquesta carta es un recull dels diversos drets i deures 
dels estudiants i s’est{ mirant perquè aquesta carta tingui validesa legal i que en el 
cas d’incompliment d’algun dels punts que es recullin l’administració sigui 
penalitzada i en definitiva que tingui validesa pràctica. Durant la reunió es van 
reunir els rectors amb els representants dels estudiants per parlar sobre la carta 
de drets i deures i en la pròxima comissió en que es reuneixi el CIC i la Generalitat 
està previst arribar a un acord i anar aprovant la carta . També a través del 
CEUCAT es va crear una centraleta per crear una mena de debat de cara a les 
properes eleccions; es van fer dos tipus, un amb els candidats que tenen  ara 
representació al parlament i un altre amb els que porten els temes d’universitat i 
educació.  Es van sortejar entre les diferents universitats on aniria cadascú, a la 
URV per exemple va venir el Joan Herrera i diversos companys estudiants de 
Comunicació Audiovisual i Periodisme van fer-li preguntes; també hi van assistir 
els copresidents del Consell d’Estudiants sota petició. La assistència va ser baixa 
comparada amb les altres universitats de Catalunya, per exemple van assistir uns 
10 estudiants de la URV en comparació amb els 20 o 30 de la resta. La reunió va ser 
fructífera, es van realitzar dues rondes de preguntes on es podia consultar 
qualsevol tema relacionat amb la política que volia dur a terme, així com polítiques 
universitàries i polítiques per a joves.  
 
En segon lloc recorda que el 12 i 13 de novembre es va obrir a la web del CEUCAT 
un bloc on la gent podia escriure les seves preguntes als diversos candidats de les 
eleccions. Aquelles preguntes de més rellevància van ser respostes mitjançant una 
entrevista així com les més comentades i votades pels estudiants.  Aquesta 
entrevista va ser gravada en vídeo i serà publicada a la web del CEUCAT així com al 
Diari el Punt Avui. 
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En tercer lloc comenta que aquest mateix 22 de novembre s’han reunit amb 
gerència per discutir el tema de l’estudi dels preus de les cafeteries universit{ries. 
S’acorda parlar d’aquest tema amb més profunditat al punt 6 de l’ordre del dia. Així 
mateix un altre dia es va realitzar una reunió amb la vice-rectora Maria Bargalló 
per parlar sobre el reglament dels estudiants, tema que també es comentarà en un 
altre punt de l’ordre del dia. També en un altre punt es parlar{ sobre el curs de 
comunicació ja realitzat per la formació de representants. 
 
En quart lloc explica que es va fer una reunió  amb el consell d’assessors de 
discapacitats, on es van buscar mecanismes per facilitar l’accés d’aquests alumnes 
a la universitat. Es demanen propostes per part dels estudiants per tal d’afavorir 
els estudiants discapacitats en aquests terme si algú te coneixement d’alguna aula 
o edifici que sigui poc accessible. 
 

 
3. ASSIGNACIÓ D’AJUTS A, B I C. 

 
L’Alexandre comença dient que avui (dia en que es realitza la reunió) s’ha fet 
l’acord sobre la resolució dels ajuts.  Explica que l’OFES atorga ajuts de 3 tipus: de 
tipus A o congressos realitzats, de tipus B o congressos que estan per realitzar i de 
tipus C o activitats culturals per grups o associacions d’estudiants. S’ha establert 
un percentatge d’assignació del 68% en base al pressupost del que disposa l’OFES, 
que és de 5400 euros; com que les peticions sobrepassen aquest valor s’estableix 
un percentatge equitatiu per tots els participants. De tipus A han arribat 10 
sol·licituds d’ajut, dos de les quals de moment estan desestimades per falta de 
documentació , es deixa un temps més d’espera per veure si la completen; si 
finalment fos així es recalcularia novament el percentatge d’assignació. De tipus B 
hem tingut 13 sol·licituds, una de les quals està desestimada per presentació 
tardana de la documentació; i s’estableix el mateix percentatge d’assignació. 
Finalment quant a les ajudes de tipus C es van rebre 6 sol·licituds, una de les quals 
es va desestimar per mancança de documentació, amb el mateix percentatge 
d’assignació del 68%.  
 
L’Àlex explica que aquest any s’ha produït una novetat en l’assignació d’ajuts de 
tipus C; aquest any s’ha creat una comissió d’assignació d’ajuts formada per 8 
membres del consell d’estudiants: els dos copresidents, els dos becaris de l’Oficina 
de l’Estudiant i quatre membres nats del Consell: 
 
 ·Alexandre Hernández 
 ·Sara Reigada 
 ·Mireia Toda Cosi 
 ·Eloy Gras Martínez 
 ·Lluís Juli Fernández-Montes 
 ·Ramón Fonseca del Valle 
 ·Sergi Martín Arbós 
 ·Rubén Rabanal Díaz 
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S’avaluava l’activitat cultural en funció d’uns ítems i depenent de la puntuació final 
obtinguda per cada associació/grup d’estudiants es produïa una bonificació de fins 
un 20%, la no modificació o bé penalització (també fins un 20%)  sobre l’import de 
l’ajut assignat. La situació pressupostària de l’OFES est{ força bé i es podr{ 
incrementar una mica el concedible ja que a banda dels 5400 euros dels que es 
disposen per aquesta convocatòria d’ajuts disposem d’una mica més degut a les 
renuncies dels ajuts de tipus B del mes de maig; no es podrà arribar al 100% però 
si apropar-nos el més possible. 
 
La resolució queda aprovada per unanimitat (Annex 1) 
 

 
4. VALORACIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ DEL REPRESENTANT. 

 
L’Alexandre comença explicant que la vice-rectora d’estudiants i comunitat 
universitària mitjançant la col·laboració de la vice-rectora de docència va 
organitzar un curs de formació de representants que està dividit en diversos 
subcursos. El primer, sobre comunicació, el va realitzar Jose Antonio Zamorano, 
professor de comunicació. Comenta que la valoració és molt positiva, poden 
participar com a  màxim 20 persones i en un principi es tenia por de no arribar a 
aquest número degut a que és una activitat nova, desconeguda i només van deixar 
una setmana de marge per apuntar-se; pel que la seva organització va ser bastant 
precipitada. La participació a l’activitat té un reconeixement en forma de certificat i 
s’espera que els següents tinguin reconeixement de crèdits. Els següents cursos 
seran de lideratge i mediació, els quals es faran amb especialistes amb la matèria. A 
més el curs era molt entenedor i dinàmic, és cert que 20 persones suposa poca 
participació però amb més gent és més difícil que les activitats es puguin fer amb 
èxit. Altres universitats ho  agrupen  tot  en dies, amb formació de dia i tarda i 
agrupen totes les activitats, però fer-ho de manera separada també ajuda a 
assimilar els continguts, és per aquest motiu que es fa amb un interval de temps 
pel mig, ja que es considera més profitós. En funció de les conclusions a les quals 
s’arribin a partir de les aportacions dels participants en aquesta activitat es 
prendran noves decisions sobre com prosseguir amb l’organització de posteriors 
cursos.  
 
Es debat sobre el reconeixement de crèdits dels cursos o per altres activitats i 
l’Alexandre comenta que des de l’Oficina de l’Estudiant es poden realitzar els 
tr{mits adients per a la convalidació de crèdits per activitats; s’exemplifica amb 
una diada castellera duta a terme pels Pataquers per la qual s’atorgaren crèdits i 
que es tramit{ des de l’Oficina i el Consell d’Estudiants; per tant ni que l’activitat 
l’organitzi la vicerectora l’atribució de crèdits la pot dur a terme un altre òrgan de 
la URV. Es  debat  sobre  el  reconeixement  de  crèdits, què  fa  que  una  activitat  
convalidi  crèdits, es conclou que ha d’estar organitzada i des de l’organització ah 
d’estar especificat el reconeixement de crèdits. Sorgeix el dubte sobre activitats 
amb reconeixement de crèdits però que no hagin estat contemplades des de la 
universitat, és a dir, activitats que ofereixen crèdits però que la universitat no 
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havia tingut en compte; es respon que en teoria els crèdits són homologables si 
aquests són recognoscibles per a les universitats, el fet que la URV tingués 
constància de la realització de tal activitat no hauria de tenir rellevància sempre 
que en el corpus organitzatiu sigui clara l’especificitat del concediment de crèdits 
homologats. En tot cas els crèdits hauran de  pagar-se si se’n vol un reconeixement, 
si s’organitza des d’una empresa externa a la URV és possible que el pagament es 
realitzi a la institució externa que ho organitzi i a més  amés a la universitat per a la 
convalidació dels crèdits. Si hi ah conveni entre les universitats organitzadores de 
les activitats els tr{mits són molt més f{cils. Tot plegat s’haur{ de preguntar ja que 
no està clar ni tan sols en la normativa. 

 
 
 

5. ORGANITZACIÓ LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI. 
 
Des del Consell d’Estudiants es va decidir participar a la lliga de debat de la Xarxa 
Vives mitjançant un campionat que es faria a la pròpia universitat. La Xarxa Vives 
organitza un debat interuniversitari entre les universitats dels Països Catalans; la 
decisió de participar es prengué mitjançat un debat intern, no amb l’elecció directa 
dels candidats de la URV. Qui guanyi el debat intern tindrà un reconeixement de 
crèdits, un premi monetari i també la possibilitat de participar a la lliga de debat, el 
premi en la qual es correspon a 900€ per universitat. 
La urgència del tema estimula l’aportació de suggeriments. Al febrer haurien de 
determinar-se els candidats, per tant l’organització haur{ d’estar feta, així que en 
una setmana aproximadament se celebrarà una reunió amb la Comissió 
d’Organització i es començaran a muntar coses. Es demanen aportacions de 
professorat o personal administratiu que pugui fer de jutge, llocs on desenvolupar 
l’activitat, mec{nica del debat (passant butlletes o a través d’eliminatòries), 
necessitats d’infraestructures, de material, dates... Com a dates per ara s’ha 
considerat primers de febrer, que és quan acaba el primer quadrimestre i per tant 
no entra en conflicte amb el calendari docent. 
 
Es passa a parlar de la temàtica: assistència sanitària, és un dret universal? S’ha 
volgut escollir un tema que serà el que hauria de defensar el guanyador en la lliga 
general de la Xarxa Vives; ja que els estudiants necessiten fer recerca, preparar una 
postura a favor i una en contra i els cal documentar-se i seria perjudicial que el 
guanyador hagués de preparar un altre tema de cara a la lliga interuniversitària, 
d’aquesta manera pot aprofitar els recursos. 
 
Per fer-ne difusió es pretén realitzar un espot, un vídeo publicitari. Es comenta la 
disponibilitat d’espais a Reus i al possibilitat de fer combatre els candidats en el 
Campus que els correspongui, els de Sescelades entre els de Sescelades, els de 
Catalunya contra els de Catalunya,... En una setmana hi ha al reunió amb la 
vicerectora i al Comissió de Docència. Es convida als presents a participar en 
l’organització, al divulgació i el propi debat. Es comenta que l’atorgament de 
crèdits serà tant per al guanyador com per als finalistes, que hi haurà un premi al 
millor orador en metàl·lic. Cal tenir en compte que tot això són decisions  
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aprendre: la dotació econòmica, els crèdits a reconèixer... Perquè la participació en 
la lliga de debat implica tot un treball, una preparació prèvies que exigeixen temps. 
Hi ha una normativa aprovada de mesos ençà pel Consell on hi figuren totes les 
regles i hi ah peculiaritats respecte les bases de la Xarxa Vives; a la URV els 
estudiants poden ser de qualsevol ensenyament per exemple. Cada equip es 
plantejarà uns arguments a favor i uns en contra i abans de començar el debat es 
sortejarà quina postura defensaran, de manera que cal haver contemplat 
argumentacions per a les dues vessants. No es valorarà tan sols la opinió, si no la 
manera de recolzar les tesis i la defensa d’afers sobre els que est{ en contra.  
 
Es passa a comentar la importància del públic. S’intentar{ facilitar l’assistència dels 
estudiants, ja que es pot requerir del suport dels assistents en moment de dubte, ja 
que també se’ls pot demanar de puntuar o intervenir el judici sobre les 
intervencions presenciades. Hi haurà uns jutges que valoraran uns ítems positiva o 
negativament, per exemple, s’hi ha excedit el temps del que disposaven per a la 
intervenció, si tallen el discurs d’algun company inoportunament,...  
 
Es comenta que sorgí una discussió amb la vicerectora sobre el tema de la dotació 
acadèmica per a la lliga de debat, ja que s’ha retallat el pressupost per al Consell 
d’Estudiants i potser seria més convenient destinar-ho a ajudes, però s’ha 
considerat que la convocatòria de la lliga de debat amb l’únic incentiu de la 
possibilitat de participar a la lliga interuniversitària era poc estimulant i que en 
canvi amb la dotació econòmica s’incentiva l’atractiu de l’activitat i per tant 
s’estimula la participació. S’ha comparat amb la universitat de les illes can{ries que 
arriben a concedir fins a dos mil euros. Cal intentar que la URV no quedi l’última, 
per intentar garantir una mica el nom de la pròpia universitat. 
 
 

6. PLANTEJAMENT DE LA REUNIÓ AMB GERÈNCIA URV SOBRE 
ELS PREUS DE LES CAFETERIES. 

 
La reunió s’ha realitzat durant el matí, per tant no es pot parlar de plantejament. Es 
comenta l’aparició d’una p{gina de web “actuable” on s’estan recollint firmes per 
aconseguir que els preus de les cafeteries de la URV baixin. Es recorda que es 
demanà als components del Consell no fer difusió dels resultats de l’estudi sobre 
els cafeteries. Es veu que el rector ha rebut uns cinc-cents correus electrònics, 
alguns amb amenaces. No s’ha preparat cap acció oficial del Consell perquè 
s’esperava a dialogaa amb els òrgans de govern, perquè si no es crea una atmosfera  
de prejudici cap a la pròpia universitat extingint possibles vies futures de diàleg; 
malgrat tot les amenaces que hi ha hagut ja han condicionat aquesta via. Lluís Juli 
planteja la redacció d’una nota de premsa per informar els estudiants. S’aprova la 
proposta. 
 
S’ha demanat un reajustament dels preus i s’ha respost que hi haur{ una reunió 
amb el grup Soteras per comentar l’estudi, del qual encara no estan al corrent. S’ha 
requerit durant la reunió el volum de guanys, els números de l’empresa en relació 
al que es factura a les cafeteries de la URV i s’hi ha negat, al·legant que era un 
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document privat; argument al qual l’Àlex ha respost que ni que sigui pagant, haur{ 
d’aconseguir-ho a través del registre mercantil, ja que els comptes d’una empresa 
són públics. Com que el grup Soteras no ha estat receptiu a les demandes 
realitzades des del Consell d’Estudiants es procedir{ a enviar notes de premsa als 
mitjans de comunicacions perquè l’estudi tingui repercussió, així com deixar pas a 
que les associacions d’estudiants facin el que creguin convenient i les recolzarem. 
El Consell és conscient de que si es baixen els preus pot estar en perill la 
contractació laboral, però considera que el nivell de qualitat dels productes no s’ha 
de veure afectat per una disminució.  
 
Es projecta amb el canó de vídeo l’estudi dels preus. L’Àlex comenta que durant la 
reunió amb gerència es va posar en dubte la veracitat de les dades recollides a 
l’estudi i que s’hauran de comprovar, fet que ens molesta ja que aquest estudi es el 
fruit de mesos de treball per part de tots. Gerència va preguntar si el Consell estava 
d’acord en que la universitat subvencionés el servei de la cafeteria com a forma 
d’abaratir els preus pels estudiants, però se li va contestar que la universitat no ha 
de subvencionar un servei opcional amb diners públics.  
 
Es comenta s’ha de tenir en compte amb l’autoconsum i la venta d’entrepans o 
dinars a la porta de les facultats per part d’associacions o grups d’estudiants ja que 
es pot tenir problemes seriosos amb inspecció de sanitat si qualsevol persona ho 
denuncia i les sancions poden ser greus. El problema és que si s’inicia un 
procediment administratiu, s’inverteix la c{rrega de la prova, és a dir, que la 
persona que denuncia no ha de demostrar que els estudiants estan venent 
productes sinó que els estudiants han de demostrar que no estan venent.  
 

 
7. PRESENTACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES BASES 

DELS CONSELLS D’ESTUDIANTS DE CENTRE DE LA URV I 
APROVACIÓ DE LES ESMENES INTRODUIDES PER 
L’ASSESSORIA JURIDICA DE LA URV. 

 
L’Àlex comença dient que ja tenim la resolució de l’assessoria jurídica sobre el 
reglament regulador de les bases dels consells d’estudiants de centre de la URV. Es  
volien crear consells d’estudiants per a cada facultat, no només tenir el consell 
general sinó un dedicat a cada ensenyament. El reglament pretén posar les bases 
de les funcions, organització i composició dels consells de centre. A partir d’aquí 
els consells d’estudiants de centre podran modificar aquestes bases a la seva 
voluntat excepte els principis imperatius. En principi els consells d’estudiants de 
centre i el consell general aniran de la mà en funció del principi de col·laboració. 
Formaran part dels consells de centre els estudiants de claustre universitari, els 
estudiants de la junta d’ensenyament i els diferents departaments. Per exemple, el 
consell de la facultat de ciències jurídiques estaria format pels estudiants de 
claustre, els estudiants de la junta de la facultat de ciències jurídiques i els 
departaments de dret públic, dret privat, etc...  Finalment s’ha de prendre una 
decisió quant als delegats de classe ja que son escollits anualment de forma 
democràtica pels seus companys i haurien de tenir pes en la presa de decisions. La 
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universitat ha demanat que donem un percentatge de participació, és a dir, no es 
pot donar el cas en que en un consell de centre hi hagin dos estudiants escollits en 
règim electoral i 8 delegats. Per tant s'ha plantejat o bé suprimir la figura del 
delegat i que assisteixen com a convidats, o bé establir un màxim de delegats 
nomenats com a integrants del consell. Finalment s’estableix un percentatge del 
50% i s’afegeix que els consells d’estudiants de centre mitjançant el seu propi 
reglament intern podran modificar aquests percentatges en funció de les seves 
necessitats, ja que si no ens trobarem amb facultats amb pocs juntals i claustrals i 
multitud de delegats. Quant als drets i deures proposats per nosaltres, ens els 
respecten.Sobre l’apartat de la comissió permanent, no es sap si té molt valor que 
els consells de centre tinguin comissió permanent i el consell general no en tingui 
ja que es va eliminar fa un any, per tant s’haur{ de valorar si els consells de centre 
volen un consell permanent o no pel que seran lliures per decidir si volen crear 
comissions, consells, etc...  En l’apartat de publicacions, es modifica la  part on 
s’indica que es pot publicar en qualsevol llengua oficial perquè va en contra del pla 
lingüístic de la URV, indicant que es pot publicar en qualsevol de les llengües 
oficials però sempre prevaldrà la seva aparició en català.  
 
Aquest reglament s’aprovar{ per Consell de govern, una vegada aprovat s’haur{ 
d’aprovar per cada Junta de Facultat i a partir d’all{ informarem als alumnes per 
tal de que puguin constituir i participar voluntàriament en aquests consells.  

 
8. PRECS I PREGUNTES. 

 

L’Alexandre comenta que al juliol es va aprovar per consell de govern la 
possibilitat de realitzar un treball de fi de grau solidari o de cooperació social. Per 
tant es considera que es important informar als alumnes de que tenen aquesta 
opció.  
 
Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 19:05h, amb el vistiplau de la 
copresidència del Consell d’Estudiants, de la qual s’estén l’acta.  
 
 
 
             Sara ReigadaSanclemente                                  Alexandre Hernández Ossó 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 
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ANNEX 

 
 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ 
ECONÒMICA 

 
 

RESOLUCIÓ ECONÒMICA 
DESGLOSSADA  

(CONVOCATÒRIA 
NOVEMBRE 2012) 
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MODALITAT A 

CODI  ALUMNE/A 

TOTAL 

SOL·LICITAT 

CONCEDIBLE CONCEDIT 

SOL1113_A_NOV_1 Antonio Pineda Alcalá 

170,39   

81,87   120,39 

SOL1113_A_NOV_2 
Alexandra Samper 
Martínez 

108,30   

68,00   100,00 

SOL1113_A_NOV_3 Sheila Sánchez Bergara 

208,10   

46,31   68,10 

SOL1113_A_NOV_4 Maria López Malo 

               740 $   

231,20   340,00 

SOL1113_A_NOV_5 Agustín Macuitl Cortès 

    

0,00     

SOL1113_A_NOV_6 Cristiano Casá 

413,35   

148,00   217,65 

SOL1113_A_NOV_7 Andrés Ramírez Martínez 

103,47   

68,00   100,00 

SOL1113_A_NOV_8 Noemí Martín Casabona 

312,64   

102,00   150,00 

SOL1113_A_NOV_9 Marc Sampé Compte 

    

102,00   150,00 

SOL1113_A_NOV_10 Jose Javier Rubio Chacón 

    

0,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT CONCEDIBLE 1.246,14 

IMPORT DISPONIBLE 5.400  

% D'ASSIGNACIÓ 68,00 

1.316,25 1.246,14 847,38 

ALLOTJAMENT 20€/NIT 

ÀPATS 

10€/ÀPAT (MÀXIM 2 ÀPATS/DIA, MÀXIM 

20€/DIA)  

MATRÍCULA 

50€/CONGRÉS ESTATAL 

100€/CONGRÉS INTERNACIONAL 

TRANSPORT 

50€/CONGRÉS CATALÀ 

100€/CONGRÉS ESTATAL 

150€/CONGRÉS INTERNACIONAL 
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MODALITAT B 

CODI  ALUMNE/A 

TOTAL 

SOL·LICITAT 

CONCEDIBLE CONCEDIT 

SOL1113_B_NOV_1 Judit Garcia Fortuny 

1.179,00   

292,40   430,00 

SOL1113_B_NOV_2 Maria Peraire Lores 

757,74   

170,00   250,00 

SOL1113_B_NOV_3 Anna Corts Curto 

285,33   

136,00   200,00 

SOL1113_B_NOV_4 Alba Gilabert Amador 

167,05   

186,93   274,90 

SOL1113_B_NOV_5 Iris Conejo Heras 

225,30   

104,18   153,20 

SOL1113_B_NOV_6 Noé Forés Irún 

256,60   

224,40   330,00 

SOL1113_B_NOV_7 Noelia Fernàndez Serrano 

    

0,00     

SOL1113_B_NOV_8 Sara Goberna Ferrón 

463,98   

102,00   150,00 

SOL1113_B_NOV_9 Francesc Marc Esteve Mon 

370,00   

183,60   270,00 

SOL1113_B_NOV_10 Vanessa Esteve González 

370,00   

183,60   270,00 

SOL1113_B_NOV_11 Victoria Castillo García 

330,00   

129,20   190,00 

SOL1113_B_NOV_12 Alba Cedó Guivernau 

132,75   

95,20   140,00 

SOL1113_B_NOV_13 
Maria Carmen Martorell 
Hallado 

320,00   

156,40   230,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.857,75 2.888,10 1.963,91 

ALLOTJAMENT 20€/NIT 

ÀPATS 

10€/ÀPAT (MÀXIM 2 ÀPATS/DIA, MÀXIM 

20€/DIA)  

MATRÍCULA 

50€/CONGRÉS ESTATAL 

100€/CONGRÉS INTERNACIONAL 

TRANSPORT 

50€/CONGRÉS CATALÀ 

100€/CONGRÉS ESTATAL 

150€/CONGRÉS INTERNACIONAL 

IMPORT CONCEDIBLE 2.888,10 

IMPORT DISPONIBLE 5.400  

% D'ASSIGNACIÓ 68,00 
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MODALITAT C 

 

 

PUBLICITAT MÀXIM 200€ 

MAT. FUNGIBLE MÀXIM 200€ 

TRANSPORT MÀXIM 200€ 

ÀPATS/ALIMENTS MÀXIM 200€ 

ALTRES MÀXIM 200€ 

 

 

IMPORT CONCEDIBLE  3783,57 

IMPORT DISPONIBLE  5400 

% D'ASSIGNACIÓ   68%  

 

 

 

 

 

 

CODI NOM ASSOCIACIÓ 
TOTAL 

SOL 

CONCEDIBLE BONIFICACIONS 

CONCEDIBLE 

NET 

CONCEDIT 

SOL1113_C_NOV_1 Colla Castellera Universitària "Els Pataquers" 
de la URV 

984,00   

5% (45)  525,00 357,00   500,00 

SOL1113_C_NOV_2 
Associació de Biotecnòlegs de Catalunya 

2.191,00   

5% (44,5) 997,50 678,30   950,00 

SOL1113_C_NOV_3 Comitè Organitzador Festival Internacional de 

Documentals 

1.000,00   

5% (48,5) 1.050,00 714,00   1.000,00 

SOL1113_C_NOV_4 Grau d'antropologia urbana 2012. London, 

deriva urbana '12 

    

0,00 0,00 0,00     

SOL1113_C_NOV_5 
Associació de Robòtica URBots 

870,00   

5% (41)  892,50 606,90   850,00 

SOL1113_C_NOV_6 Associació d'Estudiants de Ciències de la 

Salut 

725,30   

0% (40,5) 318,57 216,63   318,57 

  

5.770,30 3.618,57   3.783,57 2.572,83 
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COMISSIÓ D’ASSIGNACIÓ D’AJUTS DEL CONSELL 
D’ESTUDIANTS DE LA URV. CONVOCATÒRIA 
NOVEMBRE ‘13 

 
SOL 1 SOL 2 SOL 3 SOL 5 SOL 6 

Membre 1 37 23 50 35 40 

Membre 2 44 24 53 16 25 

Membre 3 43 48 54 47 49 

Membre 4 46 51 52 34 39 

Membre 5 55 54 40 47 41 

Membre 6 48 63 22 53 43 

Membre 7 40 34 42 29 38 

Membre 8 54 41 47 50 51 

Mitjana 45 44,5 48,5 41 40,5 

Bonificació: 5% 5% 5% 5% 0% 
 

ÍTEM  PUNTUACIÓ 
POSSIBLE 

PUNTUACIÓ 
ATORGADA  

Eficiència en 
l’organització 
d’activitats   

Les despeses s’adequen a les 
activitats a realitzar. No són 
elevades i no n’hi ha de fluctuoses o 
innecessàries.  

0 a 10  

Repercussió en la 
comunitat 
universitària 

Els estudiants de la URV participen 
activament en l’activitat. Se li dóna 
gran nivell de difusió. Són activitats 
de rellevància pels estudiants. 

0 a 10  

Adequació a les bases 
de la convocatòria 

L’activitat és idònia segons les 

bases.  
0 a 10  

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

La documentació es presenta dins 
del termini. Existeixen possibles 
incorreccions. S’han de realitzar 
esmenes. Existeixen confusions 
entre partides. 

0 a 10  

Difusió externa i 
afavoriment de la 
marca “URV” 

L’activitat pot comportar l’augment 
del prestigi de la Universitat. 
L’activitat permet que la URV 
sobrepassi els seus límits i contacti 
amb la societat. 

0 a 10  

Valoració de la 
presentació del 
projecte 

El projecte s’ha de valorar 
objectivament. 

0 a 5  

Utilització del català La sol·licitud i documentació es 
presenta en catal{, d’acord amb el 
Pla de Política Lingüística de la URV 

0 a 5  

Valoració subjectiva Valoració subjectiva de cada 
membre de la Comissió. L’activitat 
és atractiva o no, mereix o no l’ajut, 
són activitats amb continuïtat, etc. 

0 a 10  

      PUNTUACIÓ MÀXIMA: 70 PUNTS  
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Reglament de funcionament intern del Consell 
d’Estudiants de ….(nom del centre) …. de la Universitat 

Rovira i Virgili. 
PENDENT D’APROVACIÓ 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Naturalesa i objecte del Reglament. 
 
1. Aquest Reglament estableix les disposicions que conformen el règim de 
funcionament intern del Consell d’Estudiants de …..(nom del centre)……… de la 
Universitat Rovira i Virgili, constituït d’acord amb el que preveu l’article 156 de 
l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
2. En tot allò que no estigui previst en aquest Reglamentde funcionament intern, 
s’aplicaran les disposicions previstes en el Reglament del Consell d’Estudiants de la 
URV i les normes de procediment administratiu comú. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
El Consell d’Estudiants de ….(nom del centre)…. és el màxim òrgan de 
representació dels estudiants de ….. (nom del centre)………..de la URV, sense 
perjudici de la representativitat que té el Consell d’Estudiants de la URV. 
 
 

Article 3. Principis generals 
 
1. El Conselld’Estudiants de …(nom del centre)….gaudirà de plena autonomia en 
l’{mbit de les seves competències i funcions, actuant amb plena observança als 
principis de col·laboració entre els diversos consells d’estudiants de centre i el 
Consell d’Estudiants de la URV, podent establir entre ells convenis, plans i 
programes conjunts, sense perjudici del principi de supremacia a favor del Consell 
d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, que prevaldrà davant dels anteriors 
en cas de conflicte competencial o d’interessos. A més, els diferents Consells 
ajustaran, en l’exercici de les seves competències i funcions, la seva activitat en les 
relacions amb altres Consells. 
 
2. En les funcions de representació sempre s’haur{ de salvaguardar els principis d’igualtat, 
transparència i democràcia. 
 
 
Article 4. Composició  
 
Formen part del Consell d’Estudiantsde ….(nom del centre)els estudiants representants 
dels ensenyaments de ........................ amb representació a:: 

a)El Claustre universitari. 
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b)La Junta de .......... (nom del centre) 
c)Als departaments de ................ 
d) Els Delegats de grup als quals es refereix l’article 11.  El número de 

Delegats membres del Consell de Centre no podrà excedir del 50% 
de la seva composició. 

2. El mandat dels representants en Claustre, Junta de Centre i Departaments es regeix pels 
corresponents Reglaments. Els restants mandats tindran durada anual, per un curs 
acadèmic 
 
Article 5. Drets dels membres dels Consells dels Estudiants dels centres de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
Els membres dels Consells de l’Estudiantat dels Centres de la Universitat Rovira i Virgili 
tenen dret a: 

a) El lliure exercici de la representació o delegació. 
b) Expressar-se lliurement, sense més limitacions que les derivades de les normes 
legals, i 
el respecte a les persones i a la institució. 
c) Rebre informació exacta i concreta sobre els assumptes que afecten 
l'estudiantat. 
d) Participar corresponsablement en el procés de presa de decisions i polítiques 
estratègiques. 
e) Que la feina acadèmica es compatibilitzi, sense menyscabament de la seva 
formació, amb les  activitats representatives. 
f) Disposar d’espais físics i mitjans electrònics per a difondre la informació 
d’interès per a 
l'estudiantat. A més, s’han de garantir espais propis i exclusius, no solament per a 
difusió, sinó per a l’actuació com a representants en general. 
g) Els recursos tècnics i econòmics per al normal desenvolupament de les funcions 
com a 
representants estudiantils. 

 
 
Article 6. Deures dels membres dels Consells de l’Estudiantat dels Centres de la 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Les persones que representen l'estudiantat als Consells de l’Estudiantat dels Centres de la 
Universitat Rovira i Virgili adquireixen les següents responsabilitats pel que fa a 
l'estudiantat representat i a la institució universitària: 

a) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i crítiques del 
col·lectiu al 
qual representen davant els òrgans de la universitat, sense perjudici del dret de 
qualsevol 
membre de l’estudiantat a elevar-les directament. 
b) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec i respectar la 
confidencialitat d’aquella que li sigui tramesa amb aquest car{cter. 
c) Protegir, fomentar i defensar els béns i drets de la Universitat. 
d) Informar l'estudiantat a qui representa de les activitats i resolucions dels òrgans 
col·legiats, així com de les actuacions pròpies en aquests òrgans. 
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Article 7. Pèrdua de la condició de membre del Consell d’Estudiants de …(nom del 
centre)….. 
 
1. Es perdr{ la condició de membre del Consell d’Estudiantsde  ….(nom del centre)… 

a) Si es deixa de pertànyer al col·lectiu per al qual va ser elegit. 
b) Per renúncia expressa de la persona interessada. 
c) Per expiració del mandat de l’òrgan col·legiat. 
d) Quan es perdi la condició d’estudiant de la Universitat Rovira i Virgili. 
 

2. Una vegada acabat el mandat, els representants als òrgans col·legiats continuen en 
l’exercici de les seves funcions fins al nomenament de les persones que els han de 
substituir. 
3. En cas del delegat, perdrà la seva condició de membre quan transcorri el curs en què va 
ésser escollit, sense perjudici de les causes anteriorment enumerades. 
 
 
Article 8. Coordinació. 
1. La coordinació del Consell d’Estudiants de …(nom del centre)…de la Universitat Rovira i 
Virgilil’exercir{ un dels membres del Claustre Universitari o de la Junta de Centre que 
representin els estudiants dels ensenyaments que configuren ….(nom del centre)…., que 
serà escollit democràticament pels membres del Consell i entre aquells que es presentin. 
2.  En cas que cap dels representants esmentats a apartat anterior es presenti a l’elecció 
podrà exercir la coordinació un dels representants dels estudiants dels departaments dels 
Ensenyaments que configuren els Centres i, en últim terme, un delegat de curs. 
3. La substitució de la coordinació es produirà en els casos de vacant, absència, malaltia o 
qualsevol altra causa legal. El coordinador substitut s’escollir{ entre les persones 
assistents al Ple del Consell d’Estudiants del centre. 
 
Article 9. Funcions de la Coordinació. 
Les funcions de la coordinació són: 

a) Coordinar les accions de tots els membres del Consell d’estudiantsde …(nom 
del centre)…de la Universitat Rovira i Virgili. 
b) Fer la interlocució vàlida entre els estudiants del centre i la direcciódel mateix.. 
c) Convocar i presidir les assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, del 
Consell d’Estudiantsde …(nom del centre)… 
e) Encarregar-se de rebre i fer arribar al Consell d’Estudiants de la URV tota la 
informació d’interès relacionada amb l’{mbit de ….(nom del centre)…... 
f) Presentar un informe anual i una memòria de les activitats del Consell 
d’Estudiants del centre al Consell d’Estudiants de la URV. 
g) Totes les funcions pròpies d’una delegada o delegat.  
h) Totes aquelles funcions que s’adeqüin al que estableix la normativa vigent. 

 
 
Article 10. Els delegats 
 
1. Els delegats són escollits anualment per cada grup. A aquest efecte, el responsable 
d’ensenyament corresponent s’encarregar{ d’iniciar el procés electoral.  
2. Les funcions del/la delegat/da són: 
a) Representar la classe a la qual pertany davant el personal docent. 
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b) Recollir i transmetre les propostes i suggeriments  de l'estudiantat tant al Consell  de 
l’Estudiantat dels Centres de la Universitat Rovira i Virgili i al Consell d’Estudiants de la 
Rovira i Virgili, com al personal docent. 
c) Assistir a les reunions, segons establieixi la coordinadora o coordinador de cada estudi. 
d) Informar l'estudiantat del grup a què pertany. Són el nexe d’unió entre el seu grup i el 
Consell del l'Estudiantat 
3. Únicament podran ser delegats aquells que es trobin matriculats en, almenys el 50% de 
les assignatures troncals i obligatòries que correspongui  a la seva promoció. 
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ INTERNA 

 
Capítol primer. Disposicions generals 
 
Article 11. Deure d’assistència 
 
És un deure de tots els membres Consell d’estudiantss del ...... assistir a les reunions a les 
quals siguin convocats o justificar l’absència al coordinador. No obstant això, els membres 
podran assistir a les sessions per representació única, que s’haur{ d’acreditar per escrit, 

sempre i quan no es prevegi als respectius Reglaments quelcom diferent. 
 
Article 12. Exercici del dret de vot. 
 
1. Els membres del Consell ostentaran el dret de vot únic, que s’exercir{ personalment. No 
obstant això, els respectius Reglaments podran preveure l’exercici del dret de vot per 
representació, però mai per delegació. En aquest últim cas, cadascun dels membres del 
Consell només podrà exercir com a màxim un vot per representació. 
3. El representant que exerceixi el dret de vot per representació d’un altre membre, en cas 

que ho prevegi el respectiu Reglament, podrà votar fins i tot en sentit diferent al de les 
instruccions davant un canvi en l’ordre del dia, quan es tractin circumst{ncies ignorades 
en el moment de l’enviament de  les instruccions i si hi ha risc de perjudicar l'interès de la 
persona representada. En aquest cas,  el representant haurà d’informar immediatament la 
persona representada per mitj{ d’un escrit en què expliqui les raons del vot. 
4. L’atorgament de la facultat d’exercir el vot per representació, si es preveu a la normativa 
interna de cada Consell, s’ha de fer per escrit i s’ha d’acreditar davant la Coordinació.  
5.En casos d’empat en les votacions seguint els procediments que s’estableixen als capítols 

següents, el coordinador gaudirà del vot de qualitat, atenint-se únicament a la convinença 

i interès delsestudiants als quals representa. 
 
Capítol segon. El Ple 
 

Article 13. Definició i membres del Ple 
 
1.El Ple és l’òrgan de m{xima representació del Consell dels Estudiantsde ...... 
2. El Ple est{ format per tots els representants estudiantils previstos a l’Article 4 del 
present Reglament. Tanmateix, podrà assistir a les reunions del Ple qualsevol estudiant de 
la Universitat, amb veu però sense vot, que acrediti la seva condició i que notifiqui 

degudament al coordinador la seva intenció de personar-s’hi abans de la realització de la 
sessió o reunió corresponent. 
 
Article 14. Competències del Ple 
Les funcions del Ple són, sense perjudici del que prevegi el Reglament corresponent: 
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a) Proposar el Reglament del Consell d’estudiants de .....corresponent, així com 
les modificacions d’aquest, perquè sigui sotmès al vistiplau del Consell 
d’Estudiants de la URV i a l’aprovació de la Junta de ......... 
b) Escollir el coordinador. 
c) Ratificar, si s’escau, els acords del coordinador. 
d) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes 

que afectin a la comunitat universitària. 
e) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-
ne la composició. 
f) Qualsevol altra que se’n derivi a partir del present Reglament o del Reglament 
del Consell d’Estudiants de la URV, de l’Estatut de la URV ide l’Estatut de 

l’Estudiant Universitari. 
 
Article 15 Convocatòria del Ple 
1. El Consell d’estudiants de ........ s’ha de reunir almenys dues vegades cada 
quadrimestre, sense perjudici de què els Reglaments respectius estableixin una 
periodicitat més elevada. Tanmateix, s’ha de procurar que aquestes reunions es realitzin 

amb anterioritat a les reunions ordinàries del Ple del Consell d’Estudiants de la URV. 
2. El coordinador ha de cursar la convocatòria per les sessions del Ple en un termini 

d’antelació no inferior a set dies naturals. 
3. Les convocatòries es poden fer mitjançant la utilització de mitjanselectrònics, 

informàticsi telemàtics, de conformitat amb la  normativa vigent. 
3. La convocatòria s’ha d’acompanyar de l’ordre del dia tenint en compte, si és el cas, les 

peticions de la resta de membres del Ple que s'hagin presentat, amb una antelació no 
inferior a dos dies hàbils a la data de la convocatòria. 
4. Amb posterioritat a la convocatòria s’han d’enviar els documents que s’han de sotmetre 

a deliberació i acord amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 
5. En casos d’urgència, admissibles només quan els  assumptes que s’han de tractar siguin 
rellevants des del punt de vista universitari, els  terminis es podran reduir a la meitat 

mitjançant la convocatòria extraordinària del Ple. Aquesta tramitació requereix una 

declaració expressa d’urgència del coordinador amb esment de la causa i la justificació 

motivada, que s’ha deratificar posteriorment pelPle. 
5. Les convocatòries s’han de realitzar en període  lectiu i, en cas que s’efectuïn en 

èpoques d’ex{mens, s’ha d’informar a través de la convocatòria dels drets dels quals 
gaudeixen els estudiants representants fent expressa referència al que preveu l’Estatut de 

la URV  i l’Estatut de l’Estudiant Universitari.  
 
Article 16. Publicitat, quòrum i majoria. 
1. El Coordinador hau d’emprar el correu electrònic per tal d’informar als estudiants no 

representants que han mostrat el seu interès en les reunions del Ple. 
2. El quòrum per a la vàlida constitució del Ple, a l’efecte de la celebració 
de sessions, deliberacions i presa d’acords, és la majoria absoluta del conjunt dels 
membres. Si no hi ha aquest quòrum, es constituirà en segona convocatòria mitja hora 
després de   l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l’assistència d’una tercera part 
dels membres.  
3. Una vegada constituït el Ple es pot exigir la comprovació del quòrum abans de fer les 
votacions. 
4. Els acords s’adoptaran mitjançant votació. Aquestes poden efectuar-se a mà alçada o 
mitjançant una papereta secreta quan es tracti d’eleccions de c{rrecs personals, o ho 
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demani algun dels membres presents o es  tracti d’un assumpte que afecti qualsevol 
persona. 
6. Abans de la votació, els membres del Plenari poden demanar la paraula per a fer una 
explicació del seu vot. 

7. Per a l’adopció v{lida d’acords, excepte els casos en què els Reglaments exigeixin altres 
majories especials, és suficient l’aprovació per majoria absoluta dels membres en primera 
volta. En  cas que cap proposta aconsegueixi el suport suficient, es farà una segona votació 
a la qual concorreran les dues opcions més  votades; en aquest cas es requereix només 
majoria simple dels vots emesos vàlidament. 
8. Els acords s’adopten per majoria simple, llevat que aquest Reglament estableixi una 

majoria diferent.En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del 
coordinador. 
9. El vot es pot exercir a mà alçada o mitjançant una papereta secreta quan es tracti 
d’eleccions de c{rrecs personals, ho demani algun dels membres presents o es  
tracti d’un assumpte que afecti qualsevol persona. 
10. Cada membre només té un vot. 
11. Cap tema proposat pot ser sotmès a votació sense un debat previ, excepte en el cas de 
l’elecció de c{rrecs personals. 
 
Article 17 De les votacions mitjançant papereta secreta 
1. Té la consideració de vot nul: 

a) La papereta en què aparegui qualsevol esmena o ratlladura. 
b) La papereta en què hi hagi marcat un número de candidates o candidats 
superior a aquell que legalment o reglamentàriament està estipulat, o en què 
s’estableixin diversos posicionaments diferents. 
c) La papereta amb signes, indicacions o senyals que permetin dubtar de la 
voluntat efectiva de l’electora o elector. 
d) El vot emès en sobre o papereta diferent del model  oficial, així com l'emès en 
una 
papereta sense sobre o en un sobre que conté més d’una papereta. 
e) La papereta en què no sigui possible determinar la voluntat efectiva de l’electora 
o 
elector. 

2. La resta de vots es consideren vàlids. 
3. Es considera vot en blanc el sobre que no contingui papereta o la papereta que contingui 
la 
paraula «blanc» o «abstenció» o que no inclogui cap indicació. El vot en blanc figurarà en  
l’acta com abstencions. 
4. Si algun membre present té dubtes sobre el contingut d’una papereta llegida en 
l’escrutini, 
pot demanar-la en el mateix acte i se l’ha de concedir perquè l’examini.5. L’escrutini i 
recompte de vots es realitza per la secretaria. En cas que  el Reglament no prevegi aquesta 
figura, en cas en què no es trobi present, o en cas de votacions en què estigui implicada la 
secretaria, la substituir{ qualsevol membre del Consell que s’habiliti pel recompte. 
6. Fet el recompte de vots, segons resulti de les operacions anteriors, el coordinadorha de 
preguntar si hi ha cap al·legació contra l’escrutini. Si no n’hi ha, o després de resoldre’s 
perla secretaria les que s’hi presenten, s’anunciarà en veu alta el resultat, especificant el 
nombre 
de votants, el de paperetes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots obtinguts per cada 
opció. 
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7. A continuació s’han de destruir les paperetes en presència dels assistents, amb excepció 
del 
cas en què hi hagi vots considerats nuls o que han sigut objecte d’alguna reclamació i que 
hagueren canviat el sentit de la votació, quan es requereixi una majoria simple dels vots 
v{lidament emesos. Aquests vots s’han d’unir a l’acta original, una vegada rubricada per la  
secretaria, i s’han d’arxivar juntament. 
 
Article 18. Actes 
1. El secretari ha d’alçar acta de cada sessió. L’acta ha d’incloure: el lloc, el dia i l’hora dela 
realització, els membres de l’òrgan o comissió assistents, les dades dels membres absents 
que excusen assistència i dels qui deleguen el seu vot, els punts de l’ordre del dia que s’han 
de tractar o tractats, el resum del contingut de les intervencions més significatives en els 
debats, el resultat de les votacions i la concreció dels acords presos, així com totes aquelles 
altres dades que siguin necessàries per a conèixer el desenvolupament més fidel de la 
sessió. 
2. Qualsevol membre de l’òrgan o comissió pot sol·licitar la transcripció íntegra de la seva 
intervenció i fer constar el sentit del vot. En el cas de que la sessió hagi estat enregistrada, 
se li ha de permetre l’accés a l’enregistrament. 
3. Les actes han de ser signades pel secretari, encarregada de lacustòdia, amb el vistiplau  
del coordinador. 
4. L’aprovació de les actes es far{ al començament de la següent sessió, i l’esborrany ha de 

lliurar-se als membres del Ple abans del començament de la dita sessió.  

Capítol tercer. El coordinador i el secretari 

 

Article 19. Coordinador 
 
1. La coordinació del Consell d’Estudiants de …(nom del centre)…de la Universitat 
Rovira i Virgili l’exercir{ un dels membres del Claustre Universitari o de la Junta de 
Centre que formi part del Consell, que ha de ser escollit democràticament pels 
membres del Consell i entre aquells que es presentin.  
2.  En cas que cap dels representants esmentats a apartat anterior es presenti a 
l’elecciópodr{ exercir la coordinació un dels representants dels estudiants als 
consells de departaments, que formin part del Consell,i, en últim terme, un delegat 

de curs que formi part del Consell. 
3. La substitució de la coordinació es produirà en els casos de vacant, absència, 
malaltia o qualsevol altra causa legal. El coordinador substitut s’escollir{ entre els 
membres del Ple del Consell d’Estudiants del centre el mateix dia de l’elecció del 
coordinador. 
 
Article 20. Funcions de la Coordinació. 
Les funcions de la coordinació són: 

a) Coordinar les accions de tots els membres del Consell d’estudiants de 
…(nom del centre)…. 
b) Fer la interlocució vàlida entre els estudiants del centre i la direcciódel 
mateix.. 
c) Convocar i presidir el Ple, tant en sessió ordinària com extraordinària, del 
Consell d’Estudiants de …(nom del centre)… 
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e) Encarregar-se de rebre i fer arribar al Consell d’Estudiants de la URV tota 
la informació d’interès relacionada amb l’{mbit de ….(nom del centre)…... 
f) Presentar un informe anual i una memòria de les activitats del Consell 
d’Estudiants del centre al Consell d’Estudiants de la URV. 
g) Totes les funcions pròpies d’una delegada o delegat.  
h) Totes aquelles funcions que s’adeqüin al que estableix la normativa 
vigent. 

Article 21. El secretari 

El secretari és escollit pels membres del Ple i entre aquestsi s’encarrega de la redacció i 
custòdia de les actes del Ple, de l’expedició dels certificats dels acords adoptats i de les 
funcions pròpies d’una secretaria d’un òrgan. 

Títol tercer: Reforma del Reglament 

 
Article 22. Reforma del Reglament 
 
El coordinador, per iniciativa pròpia, o bé d’una tercera part dels membres del Ple, 
pot proposar la reforma d’aquest Reglament que requerir{ l’acord de la majoria 
absoluta dels membres presents del Ple i l’aprovació posterior per la Junta de .... 
(nom del centre). 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. ADEQUACIÓ NORMATIVA DEL REGLAMENT 
DEL CECSURV. 
El Reglament del Consell d’Estudiants de Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i 

Virgili haurà d’adaptar-se a les disposicions que estableix el present Reglament. 

 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 

El present Reglament entrar{ en vigor a l’endem{ de la publicació al FOU. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

El present Reglament es publicarà en català. En cas que es tradueixi a qualsevol altra 
llengua, prevaldr{ la versió en catal{ davant els eventuals conflictes d’interpretació 
que puguin sorgir.  
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REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT 

ROVIRA I VIRGILI 

 
Aprovat pel Consell d’Estudiants de la URV el 14 d’octubre de 2011 

Aprovat pel Consell de Govern de la URV el 22 de desembre de 2011 

PENDENT D’APROVACIÓ 

 

Article 1. Definició i funcions. 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili és l’òrgan de 

consulta,deliberació, representació i coordinació dels estudiants, al qual competeixen els 

afers relacionats tant amb la vida acadèmica com amb l’extensió universitària que 

impliquin l’estudiantat. Vetlla pel compliment dels drets i deures de l’estudiantat, 

garanteix la seva coordinació, potencia la seva participació en tots els àmbits de la vida 

universitària, crea la seva pròpia organització i promou que l’estudiantat rebi una 

formació acadèmica i humana de qualitat. 

 

Article 2. Competències. 

Les competències i els objectius del Consell d’Estudiants són: 

a) Representar el conjunt dels estudiants de la Universitat davant dels òrgans de govern. 

b) Ser informat sobre tots aquells afers i qüestions que impliquin directament els 

estudiants i informar-los-en. 

c) Gestionar els recursos que li siguin assignats. 

d) Proposar la distribució dels ajuts per a les activitats culturals dels estudiants en el 

marc de les disponibilitats pressupostàries. 

e) Participar en el disseny i el seguiment del funcionament dels serveis universitaris i de 

les activitats de suport que afectin en especial els estudiants. 

f) Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i coordinar-ne els representants. 

g) Elaborar el Reglament que haurà d’aprovar el Consell de Govern. 

h) Qualsevol altra funció que els òrgans de govern de la Universitat i l’Estatut de 

l’Estudiant Universitari li atribueixin. 

 

Article 3. Funcionament. 

El funcionament del Consell d’Estudiants és democràtic i es basa en la voluntat 

majoritària dels seus representants, així com en l’interès general de l’estudiantat. 

 

Article 4. Composició. 

El Consell d’Estudiants de la URV està format per: 

a) Els estudiants representants al Claustre. 

b) Els estudiants representants a les Juntes de Centre de la Universitat. 

 

Article 5. Drets dels membres dels Consells dels Estudiants dels centres de la 

Universitat Rovira i Virgili. 

 

Els membres dels Consells de l’Estudiantat dels Centres de la Universitat Rovira i 

Virgili tenen dret a: 

a) El lliure exercici de la representació o delegació. 

b) Expressar-se lliurement, sense més limitacions que les derivades de les 

normes legals, i el respecte a les persones i a la institució. 
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c) Rebre informació exacta i concreta sobre els assumptes que afecten 

l'estudiantat. 

d) Participar corresponsablement en el procés de presa de decisions i polítiques 

estratègiques. 

e) Que la feina acadèmica es compatibilitzi, sense menyscabament de la seva 

formació, amb les  activitats representatives. 

f) Disposar d’espais físics i mitjans electrònics per a difondre la informació 

d’interès per a l'estudiantat. A més, s’han de garantir espais propis i exclusius, 

no solament per a difusió, sinó per a l’actuació com a representants en general. 

g) Els recursos tècnics i econòmics per al normal desenvolupament de les 

funcions com a representants estudiantils. 

Article 6. Deures dels membres dels Consells de l’Estudiantat dels Centres de la 

Universitat Rovira i Virgili 

Les persones que representen l'estudiantat als Consells de l’Estudiantat dels Centres de 

la Universitat Rovira i Virgili adquireixen les següents responsabilitats pel que fa a 

l'estudiantat representat i a la institució universitària: 

a) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i crítiques del 

col·lectiu al qual representen davant els òrgans de la universitat, sense perjudici 

del dret de qualsevol membre de l’estudiantat a elevar-les directament. 

b) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec i respectar la 

confidencialitat d’aquella que li sigui tramesa amb aquest caràcter. 

c) Protegir, fomentar i defensar els béns i drets de la Universitat. 

d) Informar l'estudiantat a qui representa de les activitats i resolucions dels 

òrgans col·legiats, així com de les actuacions pròpies en aquests òrgans. 

Article 7. Condició de membre. 

Es perdrà la condició de membre del Consell d’Estudiants: 

a) Quan es perdi la condició de representant dels estudiants a Claustre o a les Juntes de 

Centre. 

b) Per renúncia expressa de la persona interessada. 

c) Per expiració del mandat de l’òrgan col·legiat. 

d) Quan es perdi la condició d’estudiant de la Universitat Rovira i Virgili.  

 

Article 8. Renovació. 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili es renovarà cada dos anys 

coincidint amb les eleccions a Claustre Universitari. 

 

Article 9. Òrgans de govern. 

Els òrgans de govern del Consell d’Estudiants de la URV són: 

a) El Ple 

b) La Copresidència 

 

Article 10. Ple. 

1. El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell d’Estudiants de la URV. 

2. El Ple quedarà constituït per tots els representants previstos a l’article 4 d’aquest 

Reglament. Tanmateix, podrà assistir a les reunions del Ple qualsevol estudiant de la 

Universitat, amb veu però sense vot, que n’acrediti la seva condició i que notifiqui 

degudament a la Copresidència la seva intenció de personar-s’hi abans de la realització 

de la sessió o reunió corresponent. 
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3. El Ple del Consell d’Estudiants es constituirà, a ser possible, un mes després de les 

eleccions de representants d’estudiants al Claustre Universitari. La responsabilitat de la 

convocatòria per a la constitució del Ple recau en la Copresidència, amb la col·laboració 

del vicerectorat competent en matèria d’estudiants i l’Oficina de l’Estudiant. 

4. Les funcions del Ple són: 

a) Proposar el Reglament del Consell d’Estudiants, així com les modificacions d’aquest, 

perquè sigui sotmès a l’aprovació del Consell de Govern. 

b) Escollir els membres de la Copresidència. 

c) Ratificar, si escau, els acords de la Copresidència. 

d) Aprovar el pressupost anual i el tancament de l’exercici anterior. 

e) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que 

afectin la comunitat universitària. 

f) Qualsevol altra que se’n derivi a partir del present Reglament, de l’Estatut de la URV 

i de l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 

5. El Ple del Consell d’Estudiants el pot convocar: 

a) En sessió ordinària, la Copresidència, a través de l’Oficina de l’Estudiant, un cop 

cada tres mesos com a mínim. Sempre se n’ha de celebrar un abans de cada Claustre 

Universitari, una vegada conegut l’ordre del dia. 

b) En sessió extraordinària, la Copresidència, a través de l’Oficina de l’Estudiant, per 

iniciativa del 20% dels seus membres. La convocatòria ha detenir lloc dins dels quinze 

dies següents i la petició s’ha de presentar signada per tots els convocants. 

6. Les convocatòries 

6.1 Totes les sessions s’han de convocar personalment, mitjançant el correu electrònic 

institucional de la Universitat, amb una antelació mínima de cinc dies 

hàbils. La convocatòria ha d’incloure la documentació corresponent als punts de l’ordre 

del dia. 

6.2 L’ordre del dia ha d’incloure els punts proposats pels convocants i el torn obert de 

paraules. Se’n podran afegir fins a dos dies hàbils abans de la data que es realitza la 

reunió, sempre que la proposta compti amb el suport d’un 20% dels membres del 

Consell, encara que només es requereixi la votació favorable de la majoria simple. 

6.3 La Copresidència presideix les sessions. 

6.4 En començar la sessió, qui presideix informa de les persones que hi han estat 

convidades i del motiu de la invitació. 

7. La convocatòria del Ple s’haurà de comunicar a tota la comunitat d’estudiants de la 

URV a través del correu electrònic, i amb convocatòria expressa a les Associacions i 

Grups d’Estudiants registrats al Registre d’Associacions de la URV. 

8. És un deure de tots els membres del Consell d’Estudiants assistir a les reunions a les 

quals siguin convocats o justificar l’absència a l’Oficina de l’Estudiant. No obstant, els 

membres podran assistir a les sessions per representació, que s’haurà d’acreditar per 

escrit. 

9. El Ple es considera constituït amb l’assistència de la tercera part dels membres entre 

els quals hi hauran de ser els copresidents i el secretari, com a mínim, en primera 

convocatòria, i amb el quòrum present en segona convocatòria, on hi haurà com a 

mínim un dels copresidents i el secretari, que tindrà lloc mitja hora després de la 

primera convocatòria. 

10. Totes les decisions s’han de prendre per majoria simple dels vots emesos,exceptuant 

la reforma del Reglament, que ha de comptar amb 2/3 dels vots positius. 

11. Qualsevol votació amb més del 50% de vots en blanc serà invalidada. 
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12. Les votacions s’han de fer a mà alçada. El vot és secret només en els casos que la 

votació afecti persones o en cas que els membres del Ple ho sol·licitin. 

13. Els membres del Consell ostentaran el dret de vot únic, que s’exercirà personalment 

o per representació, però mai per delegació. 

14. Les votacions podran realitzar-se en format electrònic sempre que aquest mitjà 

garanteixi la legitimitat i validesa dels vots emesos. En cap cas podrà utilitzar-se la 

votació electrònica per a la votació de càrrecs. 

15. El Ple del Consell d’Estudiants ha de tenir present les opinions minoritàries. 

 

Article 11. Copresidència. 

1. La Copresidència és l’òrgan de representació permanent del Consell d’Estudiants. 

Alhora és l’òrgan col·legiat que assumeix la tasca directiva i de decisió política del 

Consell d’Estudiants dintre de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

2. La Copresidència està formada per dos presidents amb el mateix rang de 

representació del Consell d’Estudiants, que actuen de forma mancomunada. 

3. Són funcions de la Copresidència: 

a) Representar el Consell d’Estudiants. 

b) Assegurar el compliment del Reglament del Consell d’Estudiants. 

c) Presidir les sessions del Ple, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls 

per causes justificades. 

d) Coordinar el funcionament del Consell d’Estudiants. 

e) Canalitzar cap al Consell de Govern i les seves comissions, el Claustre i el Consell 

Social les propostes que li facin arribar el Ple, les comissions i les delegacions 

d’estudiants dels centres de la Universitat Rovira i Virgili i les associacions. 

f) Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi del Consell de Govern 

i de les seves comissions, i del Consell Social. 

g) Promoure relacions amb les comissions o delegacions d’estudiants i entre aquestes. 

h) Promoure una bona relació entre tots els membres del Consell d’Estudiants i amb els 

grups als quals puguin pertànyer. 

i) Promoure anualment un pla de treball que haurà d’aprovar el Ple del Consell 

d’Estudiants. 

j) Elaborar els pressupostos per a la seva aprovació al Ple, i gestionar l’exercici dels 

mateixos. 

k) Fer complir tots els acords presos pel Ple del Consell d’Estudiants. 

l) Convocar el Ple amb caràcter ordinari i, si escau, extraordinari, mitjançant 

l’Oficina de l’Estudiant. 

m) Administrar la plataforma de treball intern del Consell d’Estudiants a través del 

Campus Virtual de la URV. 

n) Totes aquelles que li delegui el Ple, o es derivin del present Reglament, de l’Estatut 

de la URV i de l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 

4. La Copresidència es reunirà amb els representants dels estudiants al Consell de 

Govern com a mínim una vegada cada mes lectiu. La poden convocar la 

Copresidència,o si ho sol·liciten un mínim de 2 dels representants al Consell de Govern, 

a través de l’Oficina de l’Estudiant. S’haurà d’emetre un comunicat d’acords després de 

cada reunió. 

5. Una vegada esgotada la seva legislatura, la Copresidència seguirà en funcions fins ala 

constitució del nou Ple del Consell d’Estudiants. 

 



 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 

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

 

Article 12. Secretari. 

1. Exercirà les funcions de secretari un dels membres del Consell d’Estudiants designat 

pels copresidents. 

2. Les funcions del secretari són: 

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. 

b) Expedir certificats dels acords aprovats. 

c) Rebre les comunicacions, peticions i notificacions enviades pels membres delPle i 

dirigides als membres del Ple. 

d) I en general, les funcions inherents a la condició de secretari. 

 

Article 13. Tresorer. 

1. Exercirà les funcions de tresorer un dels membres del Consell d’Estudiants designat 

pels copresidents. 

2. En cap cas les responsabilitats de tresoreria i secretaria podran recaure sobre la 

mateixa persona. 

3. Les funcions del tresorer són: 

a) Assessorar la Copresidència en l’elaboració del pressupost i la liquidació dels 

exercicis anteriors. 

b) Gestionar l’exercici del pressupost mitjançant el Centre d’Atenció a l’Estudiant 

(CAE), i en col·laboració amb aquest. 

c) Vigilar l’estat del pressupost, fer-ne la memòria, controlar-lo i donar-ne compte al Ple 

i a la Copresidència. 

d) I, en general, les funcions inherents al càrrec de tresorer. 

 

Article 14. Finançament. 

1. El Consell d’Estudiants de la URV té el pressupost assignat pels pressupostos de la 

URV. 

2. L’execució d’aquest pressupost es realitza des de l’Oficina de l’Estudiant a través del 

Centre d’Atenció als Estudiants, i sempre segons els designis del Ple del Consell 

d’Estudiants i la Copresidència, segons correspongui. 

 

Article 15. Reforma del Reglament. 

1. La iniciativa de reforma d’aquest Reglament correspon als copresidents o a un terç 

dels membres del Ple. 

2. L’aprovació del projecte de reforma del Reglament correspon als estudiants del Ple 

per majoria de dos terços dels seus membres presents en la reunió convocada a tal 

efecte. 

 

Article 16. Moció de censura. 

1. Si l’actuació d’algun membre de la Copresidència no és considerada correcta, poden 

iniciar el procés de moció de censura d’aquesta Copresidència: 

a) tres representants dels estudiants al Consell de Govern 

b) un 30% dels membres del Ple 
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2. La moció de censura pot presentar-se contra una sola de les parts de la 

Copresidència,sempre que s’hagi proposat una alternativa al membre de la 

Copresidència objecte de la moció. 

3. El procés de moció de censura s’ha de fer per escrit. 

4. La moció de censura ha de presentar-se, com a mínim, amb el suport d’un 30% dels 

membres de Consell d’Estudiants. 

5. La votació de la moció de censura proposta no pot tenir lloc abans dels deu dies 

hàbils ni més tard dels quinze dies hàbils següents a la data de presentació. 

6. No s’admet el vot per correu ni delegat. 

7. Oberta la sessió, el primer signant de l’escrit de moció disposa de com a màxim 

30minuts per exposar les raons que la fonamenten. Tot seguit, els membres als quals es 

faci la moció de censura disposaran d’un torn de rèplica amb idèntica durada. A 

continuació s’obre un torn d’intervencions amb un màxim d’una hora i mitja que 

distribueix la Copresidència. Finalitzat el debat, es vota la moció de censura de manera 

secreta i individual, que requerirà la majoria absoluta dels membres reals de ple dret del 

Consell. 

8. El rebuig de la moció de censura impedeix que se’n pugui presentar una altra fins al 

curs acadèmic següent i, en tot cas, mai abans de sis mesos. 

 

Article 17. Els Consells d’Estudiants de centre 

1. S’entén per Consell d’Estudiants de centre el màxim òrgan de representació dels 

estudiants de cadascun dels centres de la URV (art. 2.1 de la proposta) 

2. Es pot constituir un Consell d’Estudiants en cadascun dels centres de la URV 

sempre i quan el nombre de membres sigui com a mínim de ........... 

3. Els Consells d’Estudiants dels centres de la URV gaudiran de plena autonomia 

en l’àmbit de les seves competències i funcions, encara que actuaran amb plena 

observança als principis de col·laboració entre els diversos Consells de Centre i 

el Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, podent establir entre 

ells convenis, plans i programes conjunts, sense perjudici del principi de 

supremacia a favor del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, 

que prevaldrà davant dels anteriors en cas de conflicte competencial o 

d’interessos. A més, els diferents Consells ajustaran, en l’exercici de les seves 

competències i funcions, la seva activitat en les relacions amb altres 

Consells.(art. 3.2 de la proposta) 

4. Formen part del Consell d’Estudiants de cada centre els estudiants representants 

dels ensenyaments del Centre amb representació a:: 

a)El Claustre universitari. 

b)La Junta del respectiu Centre 

c)Als departaments adscrits al Centre 

d) Els Delegats de grup als quals es refereix l’article 11 del Reglament de 

funcionament intern dels Consells de Centre.  El número de Delegats 

membres del Consell de Centre no podrà excedir del 50% de la seva 

composició. 

 5.El mandat dels representants en Claustre, Junta de Centre i Departaments es 

regeix pels corresponents Reglaments. Els restants mandats tindran durada 

anual, per un curs acadèmic. 

6. Funcions. Les funcions dels Consells d’Estudiants dels centres de la Universitat 

Rovira i Virgili són: 
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a) Elaborar el Reglament que estableixi el seu règim de funcionament intern, que 

ha de ser aprovat per la Junta de centre. 

b) Col·laborar amb el Consell d’Estudiants de la URV en totes aquelles activitats 

que es considerin necessàries. 

b) Representar els estudiants del centre corresponent en qüestions acadèmiques 

a nivell del estudis, i dins del marc del centre docent corresponent. 

c) Ser l’òrgan d’interlocució legítim dels estudiants del centre corresponent pel 

que fa als aspectes acadèmics dels estudis. 

d) Triar i revocar el seu coordinador. 

e) Proposar iniciatives adreçades a millorar la qualitat dels estudis.   

f) Coordinar reivindicacions i accions que afecten el centre. 

g) Proposar i debatre iniciatives dirigides a la millora de la qualitat acadèmica i 

dels serveis del centre. 

h) Aquelles que prevegin els respectius Reglaments de funcionament intern de 

cada Consell d’Estudiants de centre i que s’ajustin a la normativa vigent. 

(aprox. art. 8 de la proposta) 

7. Un cop constituït, cada Consell d’Estudiants de centre elaborarà el seu 

Reglament de funcionament intern, d’acord amb el model que s’adjunta a aquest 

Reglament com a annex 1. En cap cas el contingut d’aquests reglaments de 

funcionament intern pot contradir les disposicions d’aquest Reglament. 
 

Disposició addicional única. 

En aquest Reglament s’utilitza el masculí genèric per fer referència als càrrecs, sens 

perjudici que aquests puguin ser ocupats sense distinció de gènere. 

 

Disposició transitòria única. 

 

El Consell d’Estudiants de la URV ha de convocar en el termini màxim de tres mesos 

els consells d’estudiants de cadascun dels centres perquè es constitueixin i procedeixin a 

escollir el coordinador i a elaborar el seu Reglament de funcionament intern d’acord 

amb l’establert en aquest Reglament. 

 

Disposició derogatòria. 

1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, queda derogada qualsevol normativa 

d’igual o inferior rang que s’oposi al seu contingut. 

2.Queden derogades expressament les disposicions del Reglament del Consell 

d’Estudiants de la URV aprovat pel Consell de Govern el 18 de desembre de 2002. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per Consell de 

Govern. 

 

 


