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SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL 

D’ESTUDIANTS DE LA URV. 

11 DE MAIG DE 2012 
 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV, a la Sala de Juntes de la Facultat de 

Ciències de l’Educació i Psicologia, en primera convocatòria a les 13.00h i en segona 

convocatòria a les 13.30h, el dia 11 de maig de 2012. 

 

Ordre del dia 

 

1. Intervenció de la Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària. 

2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

3. Informe de la copresidència. 

4. Situació de l’ensenyament universitari i, en especial, de la URV. 

5. Modificació del Reglament del Consell d’Estudiants URV 

6. Resolució premi únic al millor cartell i logotip del CEURV. 

7. Obertura convocatòria d’ajuts ABC 

8. Aprovació bases de la Lliga de Debat Universitari de la URV. 

9. Programació d’activitats del CEURV per les festes de la URV. 

10. Ratificació, si escau, o nomenament de la nova Junta. 

11. Precs i preguntes 

12. Fi de la sessió. 

 

 

Presents: 

 

Miguel Àngel Badia Valera 

Eloi Alcaide Alonso 

Èric Soriano López 

Sara Reigada Sanclemente 

Núria Vidal Sellent 

Manel Garcia Mendieta 

Pablo Pérez Castelló 

Ferran Reyes Gómez 

Víctor Aresté Gómez 

Rubén Rabanal Díaz 

Jordi Romeu Oliach 

Xavier Magriñá Minguell 

Josep María Llauradó Serra 

Elisenda Rull Bes 

Esperanza Escobar Virgües 

Albert Martínez Pinteño 

Sergi Martín Arbós (Copresident en funcions del Consell d’Estudiants) 

Alexandre Hernández Ossó (Copresident en funcions del Consell d’Estudiants).  

 

 

Convidats: 
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Andreu Camprubí Trepat. Investigador de l’IGOP-UAB. 

Tatiana Guerrero Muñoz. Investigadora de l’IGOP UAB. 

 

Secretària 

Meritxell Vall Boladeras. BACU-OFES 

 

S’excusen 

Joana Ramos Blesa 

 

 

1.Intervenció de la Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària. 

La Doctora Maria Bargalló Escrivà, Vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària, 

s’encarrega de donar la benvinguda als nous membres del Consell d’Estudiants que 

accedeixen als seus escons fruit de les eleccions realitzades al març per escollir els 

membres del Claustre Universitari i de la majoria de les Juntes de Centre, encoratjant-

los perquè realitzin la seva tasca el millor possible i aportant idees de cara a formar els 

nous representants.  

 

2. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

Després d’haver examinat l’esborrany de l’acta anterior, s’aprova per unanimitat. 

 

3.4. Informe de la copresidència i situació de l’ensenyament universitari. 

En Sergi Martín Arbós i l’Alexandre Hernández Ossó, com a actuals copresidents del 

Consell d’Estudiants, tracten diversos afers sobre l’activitat en la qual han pres part com 

a membres del Consell i sobre l’actualitat referent a l’àmbit estudiantil de la Universitat.  

 

Es fa referència a les noves beques que es van aprovar per part de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant un petit percentatge de la partida d’ingressos que va suposar 

l’increment de les taxes universitàries i que el Consell es va oposar a una d’elles, les 

beques excel·lència, per la seva poca repercussió i perquè comporten un greuge entre els 

estudiants d’erasmus ordinaris i aquells que són beneficiaris d’aquesta beca.   

 

S’informa que els estudiants van votar en contra dels Pressupostos de la Universitat 

Rovira i Virgili a la darrera sessió del Consell de Govern i s’informa sobre alguns punts 

que es van tractar en aquesta reunió.  

 

Es tracta d’una reunió que es va efectuar en el marc del CEUCAT amb el Secretari 

General d’Universitats, el Director General d’Universitats i el Secretari del CIC sobre 

l’especialització universitària i la fusió de les Universitats catalanes, propostes que 

s’estan estudiant des de la Generalitat i a les quals s’oposa contundentment el Consell 

d’Estudiants perquè són mesures que afectarien a la pròpia raó de ser de la URV. 

 

També es tracta de les mesures que s’aplicaran en l’ensenyament universitari a partir del 

curs que ve a través del RD 14/2012 i s’informa que la Generalitat no ha aprovat el 

Decret de Preus, però que s’han compromès a negociar amb els Consells d’Estudiants 

de Catalunya la pujada de taxes universitàries. A més, es comunica als membres del 

Consell que s’està intentant convocar una reunió del CEUNE amb el Ministre, però que 

aquest òrgan de representació estudiantil està aturat i inactiu des de que el Ministre 

d’Educació va canviar.  Finalment, el Consell mostra la seva preocupació envers la 
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postura que adopta l’òrgan de govern de la Universitat, ja que, si bé es mostra contrari a 

aquestes mesures que afecten l’estudiantat, no és contundent a l’hora de manifestar-ho.  

 

S’informa que el RD 14/2012 suposarà un augment dels preus de les matrícules pel curs 

següent segons el que determini la Generalitat. El cost que pagarà l’estudiant serà, en 

primera matrícula, del 15 al 25%. Aquesta situació crea inseguretat jurídica, donat que 

no es coneix realment quin és el cost de l’ensenyament. Per tant, seguim recolzant que 

l’augment del preu de les matrícules es realitzi seguint l’Índex de Preus al Consum.  

 

En Sergi Martín fa una explicació del desenvolupament del procés d’aprovació del 

Reglament Regulador de les Bases dels Consells d’Estudiants de Centre, que actualment 

es troba revisant-se per Assessoria Jurídica. Pablo Pérez Castelló pregunta quina serà la 

distribució de competències per aquests nous òrgans i si els Consells poden ser per 

ensenyament. L’Alexandre Hernández comenta que el nou Reglament té caràcter 

supletori i, per tant, tindrà aplicació únicament en defecte de norma específica, llevat 

que la disposició sigui imperativa. Les competències són representar l’estudiantat dins 

del marc del centre corresponent, ser l’òrgan interlocutor entre l’estudiant i els òrgans 

de govern, entre d’altres. Finalment, comunica que el Reglament no contempla la 

possibilitat de fer Consells d’Estudiants d’Ensenyament, però que es poden fer 

comissions d’ensenyament dins del mateix Consell d’Estudiants de Centre.  

 

En Sergi comenta que se’ns ha permès als estudiants participar tant en el disseny de la 

carpeta pel proper curs i en el contingut de l’agenda.  

 

Finalment l’Alexandre comenta tres mocions que es volen presentar al Consell de 

Govern o a les seves comissions delegades. La primera, és que el pagament de la 

matrícula es pugui fer de forma fraccionada i mensualment. En segon lloc, proposarem 

que una assignatura no superada pugui ser cursada de nou per l’estudiant quan ell ho 

cregui convenient, sense necessitat d’haver-se de matricular a aquella assignatura l’any 

següent de forma obligada. La última proposta és que el Consell de Govern pressioni a 

l’AGAUR perquè es facin beques préstec al 0% d’interès.  

 

En Jordi Romeu comenta que s’ha convocat una vaga general el dimarts 22 de maig i 

pregunta si el Consell d’Estudiants farà alguna cosa. L’Alexandre Hernández comenta 

que el Consell sempre ha recolzat totes les vagues que s’han efectuat, tot i que 

l’estudiant no té reconegut el dret a vaga. Per tant, diu que el Consell pot recolzar-la i 

enviar correus massius i notes de premsa. En Josep Maria Llauradó ressalta la 

importància que tindria que el Consell d’Estudiants participés de forma activa en la 

realització de manifestacions, donat que no s’aconsegueix mobilitzar l’estudiantat 

mitjançant suport, i menys dient als correus electrònics que l’estudiant no té dret a vaga. 

L’Alexandre Hernández respon dient que l’estudiant no té dret a vaga i això s’ha de 

comunicar per evitar possibles efectes negatius per l’estudiant. Comenta que suposaria 

actuar amb mala fe enviar un correu per un òrgan institucional instant a què l’estudiant 

exercís un dret que no el poden exercir legalment sense informar-los d’aquest incís. Es 

proposa fer manifests i vídeos informant en cas que esdevinguin vagues sobre aspectes 

estudiantils.  

 

Es proposa que es facin eleccions anuals per escollir els representants d’estudiants als 

òrgans de la Universitat. L’Alexandre comenta que els dos anys passen molt ràpid i que 

les reunions són molt esporàdiques, és a dir, que la participació d’un estudiant en Juntes, 
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Consells i Claustre és mínima, i que en un any l’estudiant no adquiriria estabilitat en el 

seu càrrec. No obstant això, es tractarà la viabilitat de la modificació dels Estatuts de la 

URV i del Reglament electoral amb la Junta electoral general de la URV. També 

s’informa que existeixen altres mecanismes que permeten obtenir resultats equivalents 

als que es pretenen aconseguir amb la realització d’eleccions anuals. En Josep Maria 

Llauradó comenta que per molt que es facin eleccions en períodes curts de temps, si no 

es millora la implicació de l’estudiant, no s’aconseguirà absolutament res. És necessari, 

segons ell, que els estudiants estiguin ben informats sobre els òrgans de govern i de 

representació de la Universitat, sobre quines són les funcions dels representants electes, 

etc.  

 

En Josep Maria Llauradó expressa la necessitat que el Consell d’Estudiants, en el marc 

de les seves reunions, sigui obert a la comunitat universitària. L’Alexandre comenta que 

aquesta mesura de transparència ja està activa des de l’octubre, donat que es va 

modificar el Reglament del Consell per tal d’obrir les reunions a tots els estudiants de la 

Universitat, gaudint aquests de dret de veu però no de vot.  

 

Es sotmet a votació una modificació del Reglament del Consell d’Estudiants, presentada 

per la copresidència, per tal que tots els membres de Juntes de Centre tinguin la 

condició de membres de ple dret del Consell d’Estudiants. S’aprova per majoria 

absoluta, amb un únic vot contrari dels presents.  

 

S’aprova que les actes dels plenaris del Consell d’Estudiants de la URV siguin 

públiques a la pàgina web www.urv.cat/ofes 

 

Pablo Pérez Castillo proposa fer jornades d’habilitats socials, comunicatives i, en 

general, lligades amb la representació, que siguin pràctiques per l’estudiantat. 

L’Alexandre comenta que s’estava treballant aquesta proposta amb el Vicerectorat 

d’Estudiants i que es contemplava la possibilitat d’oferir crèdits lliures en concepte 

d’activitats reconegudes.  

 

5.Modificació del Reglament del Consell d’Estudiants URV 

S’aprova una esmena de modificació persentada per la presidència del Consell 

d’Estudiants a l’Article 4, que fa referència als membres del Consell. S’aprova la 

següent redacció sense cap oposició:   

 

Article 4. Membres   

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 

 

S’informa que el Reglament s’està analitzant per Assessoria Jurídica per tal 

d’harmonitzar el seu contingut amb el Reglament Regulador de les Bases dels Consells 

de Centre de la URV.  

 

6.Resolució premi únic al millor cartell i logotip del CEURV. 
 

Es ratifica la decisió del jurat format per dos estudiants, la copresidència i la Vicerectora 

d’estudiants d’atorgar el premi únic al millor cartell i logotip del CEUrv a Jèssica 

Farrerons Domínguez.  
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7.Obertura convocatòria d'ajuts ABC. 

 

S’acorda obrir la convocatòria d’ajuts de les tres modalitats que ofereix el Consell 

d’Estudiants. Donat que hi ha dues convocatòries anuals, es fraccionarà el pressupost de 

què disposa el Consell d’Estudiants i s’atorgarà un muntant de 3.500 euros a la 

convocatòria de maig. Aquest muntant es dividirà per les tres modalitats en funció dels 

imports totals concedibles que hi hagi en cadascuna i, en la mesura que el muntant 

disponible sigui inferior al concedible, s’establiran percentatges d’assignació. 

 

Abandona la sessió Pablo Pérez Castelló.  

 

8.Aprovació bases de la Lliga de Debat Universitari de la URV. 

 

S’informa que el Consell pretén realitzar una Lliga de Debat Universitari seguint el 

model que té el Campionat organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats. Aquesta 

activitat es vol realitzar per fomentar l’esperit crític de l’estudiantat. 

 

S’acorda que aquest punt es tracti al proper plenari del Consell d’Estudiants, donant un 

termini adequat per la presentació d’esmenes al Reglament.  

 

 

9.Programació d'activitats del CEURV per les festes de la URV 20'. 

 

S’acorda que aquest punt es tracti al proper plenari del Consell d’Estudiants.  

 

10.Ratificació, si escau, o nomenament de la nova Junta. 

 

Fruit de les eleccions al Claustre i a diverses Juntes de Centre de la Universitat, s’han de 

renovar els càrrecs del Consell d’Estudiants de la URV. Es presenten com a candidats 

en Josep Maria Llauradó, la Sara Reigada Sanclemente i l’Alexandre Hernández Ossó, 

aquest últim optant a la reelecció.  

 

Un cop realitzada la votació, de forma secreta, es fan públics els resultats a veu alçada, 

donant fe de la veracitat d’aquests en Sergi Martín Arbós i l’Elisenda Rull Bes. 

 

·Sara Reigada Sanclemente: 11 vots 

·Alexandre Hernández Ossó: 10 vots 

·Josep Maria Llauradó: 7 vots 

 

Per tant, la nova copresidència la formen la Sara Reigada i l’Alexandre Hernández. 

 

S’escull per unanimitat en Sergi Martín Arbós, candidat únic, com a Secretari del 

Consell d’Estudiants. Finalment, s’acorda que en Jesús Torres Sanz, donat que no és 

present, continuï com a Tresorer del Consell d’Estudiants.  

 

11. Torn obert de paraules. 
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La periodicitat de les sessions ordinàries del Consell s’efectuarà en funció de les 

necessitats. Abans d’efectuar la convocatòria, es produirà la votació de dia i hora 

mitjançant www.doodle.com .  

 

Ferran Reyes sol·licita que el Consell d’Estudiants pressioni perquè la URV empri 

estàndards oberts per publicar la documentació. L’Alexandre comenta que el CEURV 

farà una moció a les Comissions delegades del Consell de Govern. També proposa que 

es puguin habilitar moments a l’inici de cada curs perquè cada classe pugui escollir el 

seu delegat. Finalment demana que el Consell d’Estudiants sol·liciti el contracte que 

reguli les relacions jurídico-contractuals entre Catalunya Caixa i la URV. 

 

La sessió s’aixeca a les 16.05 h de la tarda, amb el vistiplau de la copresidència del 

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

 

 

 

 

 

Sara Reigada Sanclemente    Alexandre Hernández Ossó 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergi Martín Arbós 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 


