Consell de l’Estudiantat
de les Universitats Catalanes

Acta del ple del CEUCAT
Dia: Dissabte 17 d’octubre de 2015
Hora: 10:00
Lloc: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prèvies i aprovació de l’ordre del dia
Benvinguda institucional
Aprovació de l’acta del ple anterior (Barcelona, 12 de Setembre)
Informe de Coordinació
Temes pendent: Uniplaces, Acee.cat,
Assumptes de tràmit:
a. Ratificació dels membres del Consell de Govern d’AQU
b. Ratificació de la proposta de membres del Consell Assessor d’AQU
c. Convocatòria d’un/a estudiant com a membre de la CAAE
Memòria d’Activitat 2015-1 (Gener 2015-Juny 2015)
Jornades de Formació en Qualitat (7 de Novembre de 2015)
Debat sobre Estructura (veure acta de la sessió anterior!)
Debat sobre Participació (veure acta de la sessió anterior!)
Jornades de Formació de la Xarxa Vives (20-21 de Febrer de 2015)
Debat sobre Xarxa de treball (veure acta de la sessió anterior!)
Temes pendents
Pòstumes i torn obert de paraula

Assistents
Lluís Forcadell (UB, Coordinador), Albert Gili i Jordi Martín (UB); Jessica Marquès (Via virtual,
Skype, UAB), Emeka Okpala, Enrique Surroca i Oriol Rivera (UPC), Aitor Palomares i Laura Ángeles
(UdG), Josep Lluís Samitier i Montserrat Sànchez (UOC), Víctor Iglesias (UVic), Miguel Corazón
de Jesús Domenech (URV), Ignasi Gasset (UdL) i Samuel Garcia (UPF).
Convidats: Mariona Capdevila (UVic), Pau Parals (UDG)
Absents: URL, UAO, UIC.

1. Prèvies i aprovació de l’ordre del Dia.


L’Oriol demana introduir com a punt de l’ordre del dia parlar sobre la representació a la
Permanent a CEUNE.



L’Aitor comenta de parlar sobre el tema dels refugiats i en Lluís fa l’observació que ho té per
parlar en un altre punt de l’ordre del dia.



Es fa la proposta de publicar via xarxes socials les universitats que no assisteixen als Plens
del CEUCAT. Finalment s’aprova fer pública la llista d’universitats assistents per no fer-ho
tan evident tot i que subliminalment hi ha el propòsit de fer evidents aquestes absències.

2. Benvinguda institucional


El Sr. Carles Rocadembosch del servei de comissions i en representació de la UOC ens dóna
la benvinguda la universitat i es posa a la disposició del que puguem necessitar a través del
CdE de la mateixa UOC. Ens encoratja a ser valents a l’hora d’emprendre propostes que
puguin ser traslladades als òrgans institucionals per a la millora de l’ensenyament
universitari.

3. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (12 de setembre – UB Barcelona)


Es fa l’ampliació del punt 5 de l’acta.



Queda aprovada amb les modificacions presentades.

4. Informe coordinació


En Lluís ens ensenya un correu rebut en què es demana al CEUCAT el suport a una activitat
sobre jocs esportius electrònics (ACEE). S’aprova d’enviar el mail a cada universitat i que
cadascuna d’elles, des dels propis Consells se’n faci la valoració de tractar el tema.



Es comenta el correu electrònic en què una empresa relacionada amb pisos de lloguers per
a estudiants s’adreça al CEUCAT cares a que publicitem la seva proposta de beques
(Uniplaces). Es considera que el sentit comercial que té la proposta no entra dins els
esquemes corporatius del CEUCAT i es desestima la proposta.



Es fa una valoració de l’acte del Debat del 16 S sobre el model universitari català:
o Seguiment en streaming: 17 persones
o Vídeo penjat al Youtube: 63 visualitzacions.
o A nivell de Twitter hi va haver piulades i seguiment però no sabem com entrar a mirar
els resultats. Es proposa de parlar amb la Gemma per si ella ens pot assessorar.
o Es va centrar massa en l’àmbit econòmic.
o La representant de Ciutadans va estar desencertada
o Als ponents se’ls ha de fer preguntes més potents i valorar si cal més concretes.
o Exigència de més puntualitat als assistents (especialment esment al retard de Quim
Arrufat).
o Millorar l’emissió en streaming malgrat que tenint en compte les circumstàncies i
condicions va ser una bona eina de seguiment.
o Organitzar els temes tècnics amb més temps.
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5. Assumptes de tràmit:
a i b) Ratificació dels membres del Consell de Govern i del Consell Assessor d’AQU:
S’han presentat quatre candidats: Albert Gili Moreno, Juan Antonio Montero, Fèlix Sánchez
Puchol i Jessica Marquès Hurtado.
Entre els que han presentat candidatura, l’Emeka, l’Enrique i l’Aitor han fet les ponderacions a
partir dels criteris i requisits que té aprovats l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, i en presenten els resultats.
Per puntuació surten escollits:
Jessica Marquès com a membre del Consell de Govern amb 18,16 punts/20, i
Juan Antonio Montero com a membre del Consell Assessor, amb 13,83 punts/15.
Se n’aprova la seva elecció i s’informa que se’ls notificarà oficialment a tots els candidats
(Annexos 5.1 i 5.2).
c) Convocatòria d’un/a estudiant com a membre de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del
Consell Interuniversitari de Catalunya. Acordem que l’Oriol Rivera serà el segon representant
estudiantil a la CAAE.

6. Memòria d’Activitat 2015-1 (Gener-Juny 2015)


En lluís reconeix que aquest punt s’ha “colat”, problemes de tenir per plantilla d’Ordre del
Dia la del ple anterior. Es disculpa i passem al següent punt.

7. Jornades de Formació en Qualitat (7 de novembre de 2015)








L’Albert ens en fa l’explicació del que serà:
Es portarà a terme a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona de 10.00 a 19.00 h
o 1a part: 2 taules rodones després d’una introducció teòrica
o Dinar
o 2a part: amb la previsió de dos tallers participatius entre els assistents
o Cloenda
La convocatòria ja està preparada i a partir del dimarts dia 20 d’octubre es penjarà al web
del CEUCAT per a la seva difusió i recollida d’inscripcions. Previsió d’unes 40 places
d’assistència. Jornada gratuïta.
El cost de la jornada està repartit entre: UB, aportació a nivell organització i cessió
d’instal·lacions i espais; AQU, aporta als avaluadors i tot el material imprès que es necessita;
i CEUCAT, aportació a nivell de difusió i promoció.
Cada CdE en farà difusió entre els seus membres i ho farà extensiu als alumnes si així ho
valora.
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8. Debat sobre Estructura (veure acta de la sessió anterior)
L’acta dels punts 8, 9 i 11 és conjunta i s’adjunta al punt 9
Precedents (acta sessió anterior)


Estructura
- Com funcionar estructuralment
- Què volem ser (entitat, agència...). Què representa cada una  Lluís Forcadell
- Gestió econòmica  Lluís Forcadell
- Protocols i guies  UAB
- Demanar un tècnic/becari i un espai  Lluís Forcadell

9. Debat sobre Participació (veure acta de la sessió anterior)
L’acta dels punts 8, 9 i 11 és conjunta i s’adjunta al punt 9
Precedents (acta sessió anterior)


Participació
- Assistència  Lluís Forcadell
- Renovació  Lluís Forcadell
- Llista de mails  Montse?
- Fòrum  Oriol Rivera
- Preparació proper Ple
- Equip de Coordinació
- Participació Consells

10. Jornada de Formació de la Xarxa Vives (València 20-21 de febrer de 2016)


El tema és Comunicació Política.



El CEUCAT està compromès en fer aportacions a nivell de contingut formatiu. Es fa una pluja
d’idees i surten aquestes:

 Convidar al Montañola (?)
 Taller de Negociació política
 Grups de pressió, interès, com podem
 Taller d'Oratòria.
influir? (Montse ponent!!!)
 Funcionament d'òrgans col·legiats.
 Empoderament
de
col·lectius
 Comunicació 2.0. Dinamisme de les
estudiantils.
xarxes socials
 Com podem aconseguir una habitació al
 Com
arribar
als
estudiants?
Palace?
Màrqueting, captació, promoció...
 Un apunt de l'Albert: trobar una manera
 Filosofia analítica
àgil de presentar cada universitat
 Comparativa d'informació, quan és
(sistema de pòsters).
millor publicar?
 Alguna cosa per a que l'Enrique pugui
 Mediació política.
venir.
 Relació amb els mitjans Taller de
 Guia per entendre què diuen els
simulació d'una roda de premsa.
polítics.
 Aitor Palomares i Laura Ángeles, Pau i Albert està previst que hi assisteixin.
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11. Debat sobre Xarxa de treball (veure acta de la sessió anterior)
L’acta dels punts 8, 9 i 11 és conjunta i s’adjunta al punt 9
Precedents (acta sessió anterior)


Xarxa de Treball
- Nou Equip CEUCAT  Lluís Forcadell
- Premsa  Montse i Aitor
- Mantenir contacte Partits, ACUP i AQU  AQU: Estudiants que escollim per els Òrgans
de Govern i Assessor (punt 4 OdD)
- Treball Estudiants (Sindicats)  Lluís Forcadell

ACTA DELS PUNTS 8, 9 i 11
Per cada un dels objectius que hem decidit, assignem unes tasques concretes i qui les durà a
terme.


Estructura
- Com funcionar estructuralment. Reflexionem sobre el tema. En Lluís ens planteja les
opcions que tenim i ens comunica que després de tenir contacte amb Secretaria, ens
aconsellen que en el moment actual és més aconsellable que el CEUCAT vagi amb un
llistat de necessitats que puguin ser resoltes per la Generalitat que no amb propostes
concretes. Aconseguir un espai dins la Secretaria, un ordinador i quatre arxivadors no és
una cosa complicada d’aconseguir. Però realment ens serà pràctic?
- Què volem ser (entitat, agència...). Què representa cada una  Lluís Forcadell
Per decidir quina és la millor proposta es treballa a partir de fer un DAFO entre ser entitat
o seguir com a adjunt de la Generalitat, i aquestes han estat les reflexions que se n’han
extret entre tots:
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Després de fer-ne l’anàlisi es considera que el CEUCAT ens volem mantenir dins
l’estructura de la Generalitat de Catalunya i que en base al comentari que en Lluís ha
comentat en el punt d’estructura d’aquest mateix apartat, es fa un llistat de
problemàtiques que té el CEUCAT i presentar-la a la Secretaria:
o
o
o

Necessitem poder tenir una autogestió econòmica.
Volem ser un ens, tenir més independència (deixar de ser un grup de
treball), què tal el mateix estatus que el CIC?
Problemes logístics: necessitat d’espais.

- Gestió econòmica  Lluís Forcadell
- Protocols i guies  UAB. Pendent de la seva redacció.
- Demanar un tècnic/becari i un espai  Lluís Forcadell. És un tema complicat de
gestionar ja que el becari representa un cost i hauria de poder disposar d’un espai propi
des d’on treballar. Es comenta la possibilitat de comptar amb becaris que puguin
treballar des de qualsevol punt universitari i de manera virtual en coordinació amb el
coordinador del CEUCAT. De moment queda sense efecte la proposta.
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Xarxa de Treball
- Nou Equip CEUCAT  Lluís Forcadell
- Premsa  Montse i Aitor – Es planteja la necessitat d’arribar a mitjans molt locals.
Després d’un breu debat s’acorda tenir dues llistes:
 Una amb els principals mitjans i contactes directes (de nom i telèfon si pot
ser a banda del correu electrònic) a qui es farà l’enviament de tot el que es
generi i amb qui es tindrà una relació més personal i directe, trucant si cal
per a la seva confirmació de rebuda;
 I, una segona amb tots els mitjans (més petits i locals) a qui se’ls farà
l’enviament de tot el que generem i només personalitzarem en el cas que la
notícia tingui molt a veure amb el territori concret.
Es crearà les llistes de contactes i es compartiran al Drive cares a un ràpid enviament en
el moment en què esdevingui necessari.
- Mantenir contacte Partits, ACUP i AQU  AQU: Estudiants que escollim per els Òrgans
de Govern i Assessor (punt 5 OdD)
- Treball Estudiants (Sindicats)  Lluís Forcadell - Tot i que ha quedat pendent algun
organisme i entitat amb qui s’ha tingut dificultat de contactar-hi dins el termini previst.
En Lluís en fa el detall i comenta que pel pròxim ple informa si té novetats.



Participació
- Assistència  Lluís Forcadell
- Renovació  Lluís Forcadell
- Llista de mails  Montse – Es porta un paper imprès amb els noms dels representants i
de manera manual es recullen les dades ja que via Drive ha estat impossible. Al final de
la reunió es tenen els mails dels presents. Es traslladaran les dades al document penjat
al Drive compartit.
- Fòrum  Oriol Rivera – Exposa que ha parlat amb la UB que és qui allotja el web del
CEUCAT, sobre el tema de crear un fòrum de treball i comenta les dues opcions que hi
ha. Una és exclusiva per a estudiants amb correu UB i l’altra ha de ser gestionada per un
estudiant UB encara que hi pugui aportar “convidats”.
- Preparació proper Ple de Novembre a UPC Terrassa. Dia 14 de novembre.
Tot i que la previsió era d’un dia de Ple s’ha considerat de fer una jornada de Ple i una
de formació pel diumenge 15.
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En Lluís, l’Oriol, la Laura s’encarregaran del tema organització. En Jordi, l’Albert i la
Montse, com a membres de la Comissió de Formació, pensaran en què es pot fer com a
formació als membres del Ple del CEUCAT.
Es convidarà a AERE i CREUP a participar en el Ple.

- Equip de Coordinació
- Participació Consells

12. Temes pendents
Malgrat que ha quedat algun tema previst segons els objectius marcats en l’anterior ple, estem
d’acord en que el sistema de llistar-los i posar-hi data ha estat efectiu, ja que tret d’algun punt,
s’han acomplert els objectius marcats en la darrera reunió per al Ple d’octubre:


ACUP i AQU – Fet.
Estudiants (Sindicats) – Fet
Que volem ser? - Fet
Protocols i Guies - Pendent
Nou Equip de Govern (Que fem? + Petició del que volem) - Fet
Debat de com volem funcionar - Fet
Actualitzar Llistes de premsa – Fet

Altres temes

Comunicat ACUP Refugiats
Després de fer una valoració sobre la conjuntura que ha motivat el comunicat i admetent que
és que és un problema social molt important i que ve de molt més lluny del que l’actualitat
marca, decidim no posicionar-nos al respecte malgrat que compartim el comunicat d’ACUP.
Representació del CEUCAT al CEUNE
L’Emeka Okapala (UPC) exposa que fa dos anys, quan hi va haver les darreres eleccions a la
Permanent del CEUNE es va decidir de tenir-hi un representant com a CEUCAT. Després d’un
pacte amb CREUP i AERE es va acordar que el President del Consell d’Estudiants de la URL fos el
representant del ple del CEUCAT a la Permanent del CEUNE amb el compromís de passar-ne la
informació i mantenir-nos al corrent del que s’hi generava.
L’Oriol Rivera (UPC) exposa que el problema és que el pactat representant del CEUCAT a la
permanent del CEUNE no fa el retorn que creiem/pensem/esperem que hauria de fer quan
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assisteix a les reunions de la Permanent ja que fa pràcticament un any que no ve als plens del
CEUCAT i no en justifica l’absència. Cal dir que excepcionalment en una ocasió si va passar per
mail la informació.
Donades les circumstàncies i evidències que la seva participació a la Permanent del CEUNE no
reverteix en el CEUCAT i si en canvi que fa ús del càrrec en benefici propi per a mantenir
contactes i ampliar currículum, es demana fer una valoració de la situació i prendre alguna
decisió ja que s’està perdent un lloc a l’organisme amb el que això representa a nivell
d’informació important que no tenim.
Després de debatre, per acord de tot el ple del CEUCAT es decideix demanar al representant del
CEUCAT a la permanent del CEUNE que dimiteixi del càrrec i responsabilitats com a membre de
la Permanent del CEUNE. En cas que no s’hi avingui el CEUCAT li enviarà la carta oficial instant a
que presenti la seva dimissió formal i tindrà un termini d’una setmana des de l’enviada de la
missiva. Si no dimiteix es prendran les mesures públiques que el CEUCAT consideri necessàries.

Problemàtica pèrdua dades beques (MECD)
L’Albert Gili (UB) exposa que coneix estudiants que en entrar la beca del MECD va perdre les
seves dades d’un curs. Va ser una cosa habitual aquell curs i el MECD va publicar un anunci dient
que si li havia passat a algú més que donaven dos mesos més per que introdueixin les dades. Ella
no pot demostrar que té dret a beca i ara deu 2.000€ més els interessos i la Universitat no li pot
emetre el títol sense pagar aquest import. No pot continuar amb el litigi si no troba altres casos
(i per protecció de dades no li poden dir) però un funcionari del MECD li va dir que existeixen
uns 3.000 casos així a tot l’Estat Espanyol.
S’insta a que faci arribar al CEUCAT un correu electrònic on ens expliqui amb més detalls el cas
i valorar com podem ajudar-la. Se li farà arribar la proposta que iniciï una campanya a través de
les xarxes socials per buscar altres casos similars. Si ho fa, acordem donar-li suport tècnic.
En Víctor comenta que amb indiferència de la gestió que es vagi fent a nivell individual amb
aquesta noia, es pot fer arribar al Ministerio una petició en què ens informin del cas i de la
resolució que es va prendre en aquell moment.
Mentre s’analitzava el cas, s’ha trobat aquesta informació
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-03-08/mas-de-10-000-universitariosse-quedan-sin-beca-por-un-confuso-programa-informatico_502470/ per si algú li interessa el
cas.
Responsable de Relacions Exteriors del CEUCAT
A banda d’en Lluís, que com a coordinador ja assumeix aquesta responsabilitat, es nomenen tres
representants amb disponibilitat d’assistència a les reunions amb els organismes externs que
requereixen un desplaçament llarg i de més d’un dia: Jordi Martí, Oriol Rivera i Víctor Iglesias.
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Amb el calendari més proper s’aprova que assisteixen com a representants del CEUCAT, l’Oriol
a les assemblees de CREUP de Salamanca, i en Víctor a la d’AERE a Madrid.
Es comunicarà a AERE i CREUP que sempre que puguem assistirem a les seves assemblees i es
ratificarà el nom dels dos representants nomenats.

Assemblea AERE de Agost/Setembre
Campanya del Sistema Universitario Español que queremos. El CEUCAT a través dels seus
portaveus transmetran les idees del CEUCAT. Un cop llançada la campanya cada universitat
decideix autònomament si s’hi implica i el seu nivell d’implicació en la mateixa.

Encuentro de CREUP a Elche
No hi va ningú

CPOA
S’aclareixen els dubtes al respecte sobre el text resum de l’anterior acta.

Blog al diari de l’Educació
Ja s’inicia la col·laboració i es seguirà el calendari aprovat en la reunió de Ple a la UPC.
Al mes de novembre es farà la valoració dels articles publicats i s’afegirà data i Universitat
adjudicada per a fer l’article a partir de la darrera data programada.

13. Pòstumes i torn obert de paraula


La Montse exposa el dubte de si els CdE han de ser part participades d’entitats o grups
externs d’estudiants. El recomanable és que el CdE sigui una entitat exclusiva de gestió de
temes generals d’estudiants sense entrar en assumptes grupals. Tot i això és decisió de cada
CdE.



L’Enrique proposa que hi hagi un representant extern del CEUCAT en els ens externs que hi
tingui contacte directe.



S’acorda que el coordinador del CEUCAT faci un escrit d’agraïment a la UOC en nom de tots
els presents per l’acollida que ha donat al CEUCAT.
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(Annex 5.1) Nomenament d’un estudiant com a membre
del Consell de Govern de l’Agència per la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya
Arran de l’aprovació de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, s’actualitzen els seus òrgans de govern i la composició dels mateixos.
Pel que fa al Consell de Govern de l’agència, s’incorpora amb aquesta Llei la participació de
diversos actors del Sistema Universitari Català, entre els quals hi ha els estudiants.
Així, l’article 7 de l’esmentada Llei preveu el nomenament de dos estudiants elegits pel Consell
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes com a membres del Consell de Govern d’AQU
Catalunya. És acord del ple del CEUCAT del passat 12 de Setembre que un dels representants de
l’estudiantat sigui el Coordinador o Coordinadora del Consell de l’Estudiantat de les Universitats
Catalanes.
La comissió de valoració, formada per Aitor Palomares, Emeka Okpala i Enrique Surroca,
membres del ple del CEUCAT que han desenvolupat tasques de qualitat, després de dur a terme
una valoració dels candidats basada en els criteris establerts en la convocatòria 2015/09/12 ha
proposat el següent nomenament, que ha estat ratificat pel ple del CEUCAT del 17 d’Octubre de
2015, a la Seu de la Universitat Oberta de Catalunya.
Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Jessica Marquès Hurtado

18,16

Nomenada

Universitat Autònoma de Barcelona

Fèlix Sánchez Puchol

17,99

Suplent

Universitat Oberta de Catalunya

Tarragona, 18 d’Octubre de 2015

El Coordinador del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes
Lluís Forcadell i Díez
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(Annex 5.2) Proposta d’un estudiant com a membre del
Consell Assessor de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya
Arran de l’aprovació de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, s’actualitzen els seus òrgans de govern i la composició dels mateixos.
Pel que fa al Consell de Govern de l’agència, s’incorpora amb aquesta Llei la participació de
diversos actors del Sistema Universitari Català, entre els quals hi ha els estudiants.
Així, l’article 7 de l’esmentada Llei preveu el nomenament d’un estudiant per l’Agència per la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, a proposta del Consell de l’Estudiantat de les
Universitats Catalanes com a membres del Consell Assessor d’AQU Catalunya.
La comissió de valoració, formada per Aitor Palomares, Emeka Okpala i Enrique Surroca,
membres del ple del CEUCAT que han desenvolupat tasques de qualitat, després de dur a terme
una valoració dels candidats basada en els criteris establerts en la convocatòria 2015/09/13 ha
proposat el següent estudiant, que ha estat ratificat pel ple del CEUCAT del 17 d’Octubre de
2015, a la Seu de la Universitat Oberta de Catalunya.
Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Juan Antonio Montero

13,83

Proposat

Universitat Autònoma de Barcelona

Fèlix Sánchez Puchol

12,49

Suplent

Universitat Oberta de Catalunya

Albert Gili Moreno

11,68

Suplent

Universitat de Barcelona

Tarragona, 18 d’Octubre de 2015

El Coordinador del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes
Lluís Forcadell i Díez
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