Acta del ple del CEUCAT
Dia: Dissabte i Diumenge, 11 i 12 d’Abril del 2015
Hora: Primera convocatòria 10:30, comencem a les 11.
Lloc: Universitat de Girona (UdG) – Campus Montillivi.
Seu del Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prèvies i aprovació de l’ordre del dia.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe de Coordinació.
Anàlisi, treball, debat i propostes sobre el decret de preus.
Anàlisi, treball i propostes per les comissions de garanties del CIC.
Proposta de disseny de campanyes per abordar el B2 de llengua estrangera i per aconseguir
que els estudiants d’enginyeria sol·licitin les beques equitat (disminució de coeficient).
Treball per àrees.
Assumptes urgents i de tràmit.
Torn obert de paraula.
Pòstumes i valoracions.

Assistents
Lluís Forcadell (Coordinació CEUCAT), Albert Gili, Jordi Martin i Thais Morata (UB), Jessica
Marquès, Carlota Gallés i Matías Moreno (UAB), Emeka Okpala, Oriol Rivera i Enrique Surroca
(UPC), Claudiu Cosmin, Samuel Garcia i Miguel de la Fuente (UPF), Laura Ángeles, Aitor
Palomares i Marc Rosset (UdG), Montserrat Sànchez (UOC), Víctor Iglesias (UVic).
Excusen la seva assistència: Sara Reigada (URV), Vanessa Díaz i Ignasi Gasset (UDL), David
Cabezudo (UOC).
Són absents representants de les universitats UDL, URV, URL, UAO i UIC.

1. Prèvies i aprovació de l’ordre del dia
El Coordinador del CEUCAT proposa una activitat per conèixer-nos on hem de presentar al nostre
company de la dreta.
Els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) presenten una proposta de
modificació de l’ordre del dia. La proposta és passar el disseny de campanyes a avui i el treball
per àrees a demà. Finalment es decideix passar el punt 7 a diumenge i el 8 i 9 a dissabte a les
19:30h.
Trobem l’ordre del dia modificat a l’índex. A l’annex trobarem l’ordre original.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
21 de Febrer del 2015 a la Universitat de Barcelona. La UAB comenta que no s’ha adjuntat l’acta
de Lleida i per aquest motiu no poden aprovar l’acta de Barcelona. A més, fa una proposta de
modificació de les àrees de treball. Ho comentarà al punt 5.
S’envia l’acta de Lleida a tots els membres i es post posa aquest punt a diumenge.
Finalment es post-posa l’aprovació de les dues actes pel proper ple.

3. Informe de coordinació
Corresponent al període comprès entre 31/01 i el 31/03.
 11/02: Debat en el 8TV amb:
– Lluís Forcadell, president del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes.
– Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat.
– Josep Maria Garrell, rector de la URL.
– Víctor Martínez, portaveu del sindicat d'estudiants
– Vídeo: http://www.elpuntavui.tv/video.html?view=video&video_id=119371675.















13/02: Recàrrec de 500€ per part de la UAB. Es va recórrer i es va perdonar.
24/02: Reunió AQU ... estem en un grup de treball per elaborar un doc
25/02: Reunió amb l’Antoni Castellà. S’informa de que es constituiran les comissions per
treballar el 3+2 des de la Secretaria General d’Universitats i Recerca. S’adjunta a l’Annex el
document legal que les constitueix.
1/03: conflicte amb Ministerio per denegar el membre del CEUNE de la UB. Des del CEUCAT
es va decidir que el de la UB aniria com a CEUCAT, tot i que parlarà en nom de la UB, i en
Lluís anirà com a UB tot i que parlarà com a CEUCAT
02/03: En la Comissió Estudiants del CIC es va parlar sobre saló ensenyament, el programa
serra Hunter, el programa de doctorat industrial, les beques parla3, la nova llei de l’AQU i
de la formació professional, a destacar. A més, es va comentar que per l’any 2018 els
estudiants sortiran amb un B2.A més es va presentar el projecte Europe’s challenges, your
opportunities de la UE, per tal de que puguin ser funcionaris de la UE. Document annexat.
02/03: CAAE es va parlar sobre la normativa d’estudiants extracomunitari [annexat] (plaça
sense contar els estudiants comunitaris i amb pagament del 100% de la matrícula). Principals
dubtes: sobrecàrrega de les aules, canvi d’idioma a les aules? També es va parlar sobre
treballar en l’accés de la universitat, on la Generalitat diu que vol salvar la selectivitat. No
s’envia el document ja que no té validesa.
S’aprova el reglament del CEUCAT amb dos petits detalls modificats per la Montse. Es
publicarà en breu.
12/03: Reunió amb ERC (Marta Vilalta), sobre universitat. No es va arribar a cap acord, però
sí que es van trobar punts en comú, sobretot en matèria de beques.
16/03: Reunió amb el Rector UPC en qualitat de president de l’ACUP per presentar el
CEUCAT.
17/03: primera reunió de les comissions de garantia (constitucional). Abans del 30/04
podien enviar propostes de com aplicarien el 3+2. Es tractarà en el punt núm. 6.

4. Anàlisi, treball, debat i propostes sobre el decret de preus.
Es realitzen tres grups de treball per tal de que facin un anàlisi del decret de preus
S’han fet tres grups per fer un anàlisi del decret durant 30 min. Els 30 min següents s’hauran de
treure propostes i els 30min restants es farà una exposició del que ha triat cada grup. Propostes:
1. Afegir les monoparentals, en les condicions que es considerin adients. Es considera que els
problema principal són els preus inicials. Sol·licitar reducció dels coeficients i lineraritat
d’aquests. Es considera que l’article 8 incumbeix en una doble penalització econòmica.
2. Article 7: exposen de què va l’article i se sol·licita un canvi en considerà l’IPC interanual.
Establir que NP no sigui suspès. Més terminis de fraccionament, afegir un coeficient menor o
sense coeficient en assignatures que siguin suspeses per un percentatge significatiu de
l’estudiantat que les cursa. No recàrrec convalidacions. MH Grau en n crèdits = MH en màster
en n crèdits. Annex: Exposa què diu i comenten que els preus no són els que necessitem. Se
sol·licita el retorn als preus anteriors al 2011. Incrmentar el % de l’augment destinat a beques.
Article 5: Exposa l’article i comenta que seria interessant que haurien d’haver quatre terminis
de fraccionament i que en una universitat no pugui haver una taxa de fraccionament.
3. Rebaixar les matrícules i uns coeficients considerats abusius. Coeficient, beques i preus
equivalents entre màster i grau. Anàlisi real dels costos d’estudiar. Reduir el coeficient de la
segona carrera. Revisar totes les taxes addicionals. Més llindars i més equitatius. No recàrrec de
convalidació en una mateixa universitat.
Durant el debat sorgeixen més propostes que queden recollides en el document que es decideix
elaborar, on es contemplaran totes les aquí exposades i moltes més.
S’acorda: 14-15 Coordinació CEUCAT enviarà proposta de document, fins el 22 es podran fer
esmenes. El 24-25 Coordinació CEUCAT enviarà una segona proposta de document, que els
plens hauran d’aprovar i a partir del dia 28 d’aquest mateix mes es durà a terme una roda de
premsa de presentació del document.

5. Anàlisi, treball, debat i propostes sobre les comissions de garantia del Consell
Interuniversitari de Catalunya
Hi ha establertes tres comissions:
 Comissió de Garantia d’Accés – Preus i beques
 Comissió de Garantia de Finançament
 Comissió de Garantia Acadèmica.
Es treballa en tres grups. Coordinació del CEUCAT recull les propostes sorgides en cadascun dels
debats dels grups (són consultables a la Llibreta CEUCAT, sol·licitar-ho) i elaborarà un document
que seguirà el mateix calendari que l’anterior: coordinació CEUCAT farà arribar el document
abans del 15 d’Abril als consells de l’estudiantat de cadascuna de les universitats membres del
CEUCAT. Els consells han de fer un feedback abans del 22 d’Abril. S’envia el document definitiu
abans del dia 25 d’Abril i el 29 es presenta en roda de premsa i es tramet al CIC.
Hi ha convocada reunió el dia 7 de Maig.

6. Proposta de disseny de campanyes per abordar el B2 de llengua estrangera i per
aconseguir que els estudiants d’enginyeria sol·licitin les beques equitat.
Es realitzen dos grups per abordar ambdues campanyes a l’hora.
Campanya per abordar el B2 de llengua estrangera
Campanya per aconseguir que els estudiants d’enginyeria sol·licitin les beques equitat.
No obstant això, finalment s’acorda no dur a terme aquestes campanyes atès que creiem que
no és una tasca que correspongui al CEUCAT, sinó al Govern de la Generalitat de Catalunya i
que, per tant, ens centrarem a dur a terme accions puntuals d’informació i difusió als
respectius consells d’estudiants.

7. Treball per àrees.
Es divideixen els membres en les tres àrees de treball.
L’àrea de Coordinació i organització acorda el següent calendari de trobades del CEUCAT:
 29-30 de Maig, ple a Barcelona (Universitat Pompeu Fabra)
 18-19 de Setembre, ple a la UAB + Acte encarat a les eleccions del 27S
 6-7-8 de Novembre, jornades de Treball i Formació (Xarxa Vives?)
 12-13 de Desembre, ple a Barcelona (si cal).
L’àrea de Comunicació i Premsa estableix les accions que cal fer:
 Acorda la revisió del web i definir tots els continguts que falten per fer.
 Calendari actualitzat al web.
 Recuperar el correu comunicacio@ceucat.cat
 Començar a fer passes en matèria de comunicació interna, difusió i premsa.
L’àrea de Formació acorda treballar unes jornades de formació al novembre.

8. Assumptes urgents i de tràmit
No hi ha assumptes urgents i de tràmit.

9. Torn obert de paraula.
La UAB proposa que, de cara als propers plens, s’enviï una inscripció a les universitats on estigui
inclòs l’allotjament i tots els àpats, per poder estar tots en el mateix hotel.

