Acta del ple del CEUCAT, 23 de juny de 2014
Dia: Dissabte 23 de juny de 2014
Lloc: Universitat Ramón Llull. Facultat de Psicologia. Barcelona
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (14 i 15 de desembre 2013, Girona)
2. Informe de Presidència
3. Debat i posicionament, si escau, sobre el projecte de Decret pel qual es fixen els preus
per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015.
4. Debat i posicionament, si escau, de les beques equitat per al curs 2014-2015
5. Aprovació, si escau, de les modificacions del reglament del CEUCAT treballades al ple
del CEUCAT a Girona (desembre 2013)
6. Nomenament, si escau, de la vicepresidència i secretaria executiva del CEUCAT
7. Assumptes urgents i de tràmit
8. Torn obert de paraula

Assistents
ASSISTENTS
Sra. Gemma Espigares (Presidenta)
Sr. Yago Fernandez (UB, secretari funcions)
Sr. Joan Molina (URL, vicepresident funcions)
Sr. Lluis Forcadell (UB)
Sra. Laia Vidal (UdG)
Sr. Vanessa Diaz ( UdL)
Sr. Sergi Marti (URV)
Sr. Robert Monsonis (URL)
Sr. Jordi Rodó (UAB)
Sr. Miquel Rubiodo (UOC)

EXCUSATS
Sra. Sara Reigada (UrV)
Sr. David Cabezudo (UOC)
ABSENTS
Sr. Jordi Vinyals (UPF)
Sr. Gerard Saiz (UVic)
Sr. Marc Adelantado (UIC)
Sr. Anton Farber (UAO)
Sr. Jordi Nonell (UPC)

La presidenta del CEUCAT informa que hi ha incorporacions noves al CEUCAT: Lluis Forcadell de
la Universitat de Barcelona i Vanessa Diaz de la Universitat de Lleida.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del Ple del CEUCAT del dia 14 i 15 de desembre a la UdG.
2. Informe de Presidència
La presidenta del CEUCAT comença per explicar l’informe econòmic del 2013 del
CEUCAT. També informa sobre els relleus de representants de les diferents universitats
i es fa un repàs de la situació de cadascuna de les universitats. S’evidencia que al mes
de maig amb tots els canvis el representant més veterà només haurà assistit a 2 plens.
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El 13 de gener es va assistir a Madrid al Consell Assessor de l’ANECA, encara no es poden
donar els detalls però s’està treballant en un canvi en l’acreditació del professorat.
S’explica que el passat 23 i 24 de gener es va assistir a un acte de la Xarxa Vives
d’Universitats a Alacant. I que estan interessats en orgnaitzar unes jornades d’estudiants
de les 20 universitats que la formen a Morella, es proposa com a dates del 26-28 de
setembre, pendent de confirmar amb la resta d’universitats. També es fa una valoració
positiva de la Lliga de debat, aquest any organitzada a la UdG.
El 30 de gener a la Comissió d’Estudiants del CIC es va parlar de la LOMCE, beques,
conveni amb el SOC pel qual les universitats incorporen personal per ajudar els
estudiants a trobar feina, els salons i fires on el CEUCAT hi és present, els reglaments
sancionadors que estan aprovant algunes universitats i el Pla Estratègic de l’Esport
Universitari.
El 3 de febrer es va enviar l’abstract de la Creació i participació del CEUCAT en la política
universitaria al Congrès d’Innovació i Docencia Universitària (CIDUI) que se celebrarà a
Tarragona al juliol, dins de l’àmbit de la participació dels estudiants en la universitat.
El 13 de febrer es va participar en un debat de TV1 fet al conseller d’economia i
coneixement Andreu Mas-Colell.
Durant el mes de febrer es va treballar juntament amb AQU Catalunya amb la
incorporació d’aspectes importants per als estudiants en els Manuals d’Avaluació
Docent del Professorat Universitari.
El 3 de març es va assistir a la Comissió d’Accès i Afers Estudiantils (CAAE) del CIC, on es
va aprovar el calendari de les PAU. També es van tractar informacions sobre les fires i
salons i del Màster de Psicòleg General Sanitari.
El 15 de març es va assistir al Saló de l’Ensenyament, on el CEUCAT era present en l’stand
de la Generalitat de Catalunya. Allí s’informa als futurs estudiants de la participació en
les unviersitats i de la informació que facilita el CEUCAT.
El 7 d’abril en un nou Consell Assessor de l’ANECA, en el debat de l’acreditació de
professorat, es va demanar que els estudiants tinguessim més pes en les avaluacions.
L’1 abril ens comuniquen l’acceptació de la Comunicació Oral del CEUCAT en el CIDUI, i
es comença a treballar en l’article per a publicar i la presentació, donat que és un event
important en el que hi assistiran més de 300 professors d’arreu de Catalunya. Durant el
mes de maig s’envia l’article de 25.000 paraules.
Durant el mes de maig s’està en contacte amb el secretari de la Xarxa Vives
d’Universitats per tal d’organitzar les jornades d’estudiants.
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També s’ha col·laborat amb el Diari Lo Campus en un article sobre el futur del CEUCAT i
els reptes que es plantegen.
Al mes de juny tindrà lloc la comissió d’estudiants del CIC (2 juny) per tractar beques i
preus amb el Director de l’AGAUR, la Comissió d’Accès i Afers Estudiantils (3 juny) amb
l’informe de les PAU 2014, UNIDISCAT i el Decret de Preus; i finalment, el 10 de juny la
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) amb el conseller
Mas-Colell. El 18 de juliol assisstirem a Madrid al ple del CEUNE on hi haurà eleccions a
la vicepresidencia 2a i la comissió permanent i on fora bó tenir un candidat català.
També es recorda que cal fer eleccions a la presidencia del CEUCAT, que les jornades de
Morella poden ser un bon espai perquè els nous representants es coneguin i obrir el
procès de traspàs.
3. Debat i posicionament, si escau, sobre el projecte de Decret pel qual es fixen els preus
per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015.
Es fa una explicació sobre el Projecte de Decret de Preus provisional, i també de
l’evolució dels darrers 3 anys. S’acorden els següents punts:
- Demanar que es millori la difussió en general, i del cas de les enginyeries en
particular.
- Demanar que les enginyeries retornin al grau d’experimentalitat B.
- Que es tingui en compte que si es fa una segona carrera en la universitat pública,
i la primera s’ha fet a la privada, es computi com a 1a a efectes de pagament.
- Que no incrementi l’IPC en cap de les matricules
- Que es mantingui el 30% de bonificació per part dels Consells Socials en el preu
dels màsters.
- Demanar la flexibilització del fraccionament en el pagament
S’acorda fer un document amb tots aquests punts i traslladar-ho a les reunions del
CIC (estudiants, CAAE i Conferència General).
4. Debat i posicionament, si escau, de les beques equitat per al curs 2014-2015
Es fa una explicació sobre l’evolució dels darrers anys de les beques i els canvis que es
proposen. S’acorden els següents punts:
- EXIGIR EL RETORN ALS PREUS DEL 2011, DONCS LA PUJADA DE TAXES TEMPORAL
S’ESTA CRONIFICANT EN EL TEMPS.
- El procediment és molt complexe i cal simplificar-lo.
- Tenir en compte la situació dels membres computables majors de 26 anys
- Fer un seguiment dels casos que arriben a la comissió d’incidències
- Buscar més canals de difussió a part dels anuncis a TV3
- Preguntar perquè s’han tret les victimes de terrorisme.
- Demanar que no es convoquin les beques excel·lència i dotar millor les equitat.
En cas que es convoquin que també vagin lligades a la renda i no únicament a
l’expedient acadèmic.
Igualment, s’acorda fer un informe per a les comissions.
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La representant de la UdG, Laia Vidal, demana que es traslladi al secretari del CIC que
passarà amb les beques si en la consulta del 9N sortís SI/Si, o Si/No, o si hi hagues pacte
fiscal. Es traslladarà a la comissió d’estudiants.
El representant de la UB, Lluis Forcadell pregunta pe la taxa de reposició del 10% de
professorat, i si el CIC considera que es pot aguantar amb aquest ritme. També es
trasllasarà a la CE.
5. Aprovació, si escau, de les modificacions del reglament del CEUCAT treballades al ple
del CEUCAT a Girona (desembre 2013)
Es debat i s’aproven els canvis treballats a Girona, així com les noves propostes.
S’adjunten al nou reglament.
6. Nomenament, si escau, de la vicepresidència i secretaria executiva del CEUCAT
El Sr.Robert Monzonis, president del Consell d’Estudiants de la URL es presenta com a
vicepresident del CEUCAT amb el vis-i-plau de la presidenta i del ple. La presidenta del
CEUCAT proposa als nous representants qui vol assumir la secretaria per tal d’anar-se
involucrant amb el CEUCAT, sense èxit. La presidenta proposa que sigui la Laia Vidal qui
exerceixi el càrrec fins a nous canvis per la seva experiència, i aquesta accepta.
7. Assumptes urgents i de tràmit
No h’hi ha.
8. Torn obert de paraula
La presidenta projecte un video de comiat per al vicepresident i el secretari Joan Molina
i Yago Fernandez, que finalitzen la seva tasca com a representants al CEUCAT.
Sense més temes a tractar es dona per finalitzat el ple el diumenge a les 15.10

La presidenta
Gemma Espigares
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