Acta del ple del CEUCAT, 16 de juny de 2011
Aprovada pel CEUCAT el dia XX/XX/XXXX

DATA: Dilluns 16 de juny del 2011
LLOC: Sala de Juntes Facultat de Filologia, Edifici Històric UB, Pl. Universitat, Barcelona
HORA: 16:00h

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe del president
Debat esmenes i aprovació Reglament CEUCAT
Dates i difusió concurs logotip
Comunicació 2.0 del CEUCAT
Debat sobre conveni amb CEMCAT
Debat sobre els document de drets lingüístics de l’estudiantat
Preparació reunió amb la Generalitat
Anàlisi de les últimes mobilitzacions d’estudiants
Debat sobre accions a curt i mig termini per les retallades
Debat sobre possible manifest del CEUCAT
Torn obert de paraula

Assistents:
ASSISTENTS

EXCUSATS

Sr. Jordi Codony (CEUCAT) President
Sra. Maria Rodríguez (UdL) Vicepresidenta
Sra. Anna Oliva (UB)
Sr. Gerard Solà (UVic)
Sra. Eva Miquel (UdG)
Sr. Marc Vallvé (URV)
Sra. Irache Aincín (UAO)

Sr. Derek Fernandez (URL)
ABSENTS
Sr. Martí Obiols (UPC)
Sr. Hugo Villacampa (UPF)
Sr. Manel González (UIC)

CONVIDATS
Sr. Carlos Pérez (UAB)
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Alguns assistents arriben tard i es proposa aprovar l’acta a la propera reunió
2. Informe president
El president informa sobre les reunions que ha mantingut des de l’últim ple. També informe
sobre les manifestacions d’estudiants que hi ha hagut darrerament, i que els Consells de
Govern de la UAB, UPC i UdG van ésser ocupats per estudiants contra les retallades.
També convida als membres del CEUCAT a assistir a la propera Assembela de CREUP, informe
sobre la creació de la comissió de governança del CIC i sobreel curs de la UIMP organitzat per
CREUP sobre representació estudiantil.
3. Debat esmenes reglament:
El president informa que no s’ha presentat cap esmena al reglament, per tant en proposa
l’aprovació.
S’aprova el reglament intern del CEUCAT
El president lliurarà el Reglament del CEUCAT al Secretari General del Consell Interuniversitari
de Catalunya perquè n’informi a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC. No se’n
proposarà la seva aprovació al CIC, per tal d’incorporar esmenes que es puguin generar durant
l’aplicació del reglament els primers mesos del curs vinent.
4. Dates i difusió concurs logotip:
Es presenta l’última versió del document de les bases del concurs del logotip.
S’aprova el document i es fixen les dates: 30/09 com a termini de presentació i 10/10 per la
publicació del veredicte.
Es fixa com a data de reunió del jurat el dissabte dia 1 d’octubre
5. Comunicació 2.0 del CEUCAT:
El president proposa delegar les tasques de comunicació a persones que puguin no ser
membres del CEUCAT. S’aprova.
També s’acorda crear un Twitter del CEUCAT i enllaçar el facebok i la web del CEUCAT des de
les webs i facebooks dels consells de l’Estudiantat.
6. Debat sobre conveni amb el CEMCAT:
La Vicepresidenta informa que el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT) va
convidar el president del CEUCAT a presentar aquest nou consell al seu plenari.
El Sr. Jordi Codony presenta el CEUCAT davant el ple del CEMCAT el passat dia 16 d’abril de
2011. En aquesta reunió el CEMCAT acorda signar un conveni amb el CEUCAT per reconèixer‐
se mútuament com a interlocutors vàlids i definir quina ha de ser la seva relació.
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El CEUCAT delega en la vicepresidenta redactar i pactar un conveni amb el CEMCAT per tal que
els plens del CEMCAT i el CEUCAT el puguin aprovar si s’escau.
7. Debat sobre els document de drets lingüístics de l’estudiantat
El president explica que al 2010 i a proposta del Secretari General del CIC, Sr. Xavier de las
Heras, la Comissió d’Estudiants del CIC va aprovar el document: “Drets i Deures Lingüístics de
l’Estudiantat i el Professorat” (que s’adjunta al final del document).
A la passada Comissió d’Estudiants del 8 de març de 2011 el president demana al nou Secretari
General del CIC, Sr. Claudi Alsinas, en quin estat d’aprovació es troba aquest document. El
Secretari no en té coneixement i es compromet a informar a la següent reunió.
Corren rumors que aquest document ha estat descartat per la Junta del CIC, i el president
pregunta si el CEUCAT vol recolzar el document que es va aprovar o no.
S’acorda recolzar el document de “drets i deures lingüístics”
8. Preparació reunió amb la Generalitat
Hi ha un breu debat sobre la reunió que mantindrà el CEUCAT d’aquí una estona.
S’acorda que el president transmeti al Secretari General d’Universitats que no ens agrada que
s’hagi convidat a un vicerector a una reunió del CEUCAT, encara que la UAB no tingui
representant oficial al CEUCAT.
La sessió s’interromp per poder arribar a temps a la reunió amb la Generalitat. Els assumptes
pendents es tractaran demà a Madrid abans del ple del CEUNE.
Finalitza la sessió a les 18:40h

El President

La vicepresidenta

Jordi Codony

Maria Rodríguez
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