Acta del ple del CEUCAT, 23 de juliol de 2011
Aprovada pel CEUCAT el dia XX/XX/2011

DATA: Dissabte 23 de juliol de 2011
LLOC: Edifici d’Estudiants, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
HORA: 10:00 en primera convocatòria i 10:15 en segona convocatòria.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Informe del president
Informe dels representants dels CEUCAT en òrgans externs
Aprovació Imatge corporativa
Anul∙lació concurs logotip
Ratificació dels manifestos i cartes enviades pel CEUCAT
Convocatòria de beques equitat i alt rendiment
a) Debat sobre la convocatòria
b) Designació dels representants del CEUCAT a la reunió amb l’AGAUR
8. Valoració de la feina feta el curs 2010/11
a) Aprovació de la memòria anual
b) Valoracions dels membres del CEUCAT
c) Aspectes a millorar
9. Web del CEUCAT i intranet
10. Diagnosi de les “Mesures per augmentar la participació”
11. Previsió de vacants i relleus
12. Planificació de feina pel curs vinent
13. Assumptes de tràmit
14. Torn obert de paraula

Assistents:
ASSISTENTS

EXCUSATS

Sr. Jordi Codony (CEUCAT) President
Sra. Maria Rodríguez (UdL) Vicepresidenta
Sr. Carlos Pérez (UAB)
Sr. Martí Obiols (UPC)
Sr. Derek Fernandez (URL)
Sr. Gerard Solà (UVic)

Sr. Àdam Bertran (UdG)
Sr. Marc Vallvé (URV)
Sra. Irache Aincín (UAO)
Sr. Ignasi Alcalde (UOC)

CONVIDATS

Sr. Hugo Villacampa (UPF)
Sr. Manel González (UIC)
Sra. Anna Oliva (UB)

Sr. Joan Gil (UAB)

ABSENTS
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aproven les actas dels dies 26/03/2011 i 16/05/2011.
2. Informe del president
El President explica que a la Conferència General del CIC es va aprova el decret de preus amb
penalitzacions i pujades corresponents. En finalitzar la reunió, el President li reitera al
Conseller Mas‐Colell que la penalització per les terceres matrícules podria haver estat aplicada
el següent any.
Els rectors de les 12 universitats han comparegut a la Comissió d’Ensenyament i Universitats
del Parlament de Catalunya. El President hi va asistir el segon dia, juntament amb el Sr. Derek
Fernández (URL). Els rectors de les públiques van dir que no volien retallades. Els
parlamentaris van dir que tots havien fet esmenes perquè fos un 10% excepte convergència
que va dir que esperaven que fos només per un any. El que van coincidir era de fer un pacte
nacional per l’educació superior.
El President i el Sr. Derek Fernández (URL) van assistir a l’acte d’entrega de les distincions de
les PAU, convidats pel Conseller. En finalitzar l’acte, van anar a parlar amb el Conseller, el SUR i
el SGCIC, que els van aclarir que la transferència de beques anunciada per TV només
contempla el cost de la gestió.
El President informa que ja tenim accés al domini i al correu específic del CEUCAT. També
tenim accés a la plataforma e‐Catalunya. Explica que ha negociat amb la Generalitat per
aconseguir que l’administrador de la plataforma no sigui de la Generalitat, o en tot cas que no
tinguin accés als debats, però de moment el tema no està tancat. El Sr. Derek Fernández (URL)
proposa un altre software, de Microsoft, però té un cost d’uns 60€ per compte d’usuari.
EL President felicita als Srs. Carlos Pérez (UAB) i Joan Gil (UAB), per la seva elecció com a
representants de la UAB al CEUCAT.
També s’informa que a la última reunió de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC es va
demanar, tal com havia acordat el CEUCAT, que el president i el vicepresident del CEUCAT
fossin membres nats d’aquesta comissió, i no escollits per la Comissió d’Estudiants. Es va
aprovar la proposta.
La Vicepresidenta informa que no hi ha evolució en la redacció del conveni amb el CEMCAT
(Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya). Es comenta que caldria impulsar vincles amb
entitats d’aquest tipus i el Sr. Martí Obiols (UPC) informa del CREARQ com a organització
sectorial d’arquitectura.
Finalment el President informa que els Srs. Àdam Bertran (UdG) i Ignasi Xavier Alcalde (UOC)
han excusat assistència però han donat suport a totes les propostes adjuntades a l’ordre del
dia.
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3. Informe dels representants del CEUCAT en òrgans externs
Comisión Mixta de empleabilidad (CEUNE)
El Sr. Derek Fernández (URL) informa que la comissió està formada per consellers de diferents
comunitats, rectors i estudiants i es va reunir a Madrid el 19/07/2011. Es tracta sobretot tema
de pràctiques que facin els estudiants per obtenir experiència per anar al mercat laboral.
El que es busca és unificar criteris i adaptar‐ho al sistema de Bolonia. Es van tractar:




document de pràctiques externes (extracurriculars i curriculars obligatòries, Tutor
d’empresa i universitat, Declaració de principis) Ho volen tenir pel 2015. S’ha
d’aprovar al setembre.
Pla director d’empleabilitat universitària: formació especialitzada, mobilitat,
foment del caràcter emprenedor, formació amb orientació transversal. Potenciar
l’anglès. Els problemes que s’apunten són el fons, que són insuficients.

El Sr. Claudi Alsina (SGCIC), que hi era en nom del Coneller, va comentar que no es vagi a grans
objectius i es facin coses més simples i generals.
Al ple s’obre un debat sobre l’emprenedoria i sobre la necessitat de treballar‐ho des de els
seus inicis (a la secundària), més transversalitat.
Comissió Tècnica d’Ocupabilitat (CIC)
El Sr. Derek Fernández (URL) informa que s’ha constituït (el 20 de juny) la comissió com un
“fòrum de discussió”. Hi ha representants de cada universitat, a nivell tècnic (serveis
d’ocupació) i a més hi ha representants del servei d’ocupació de Catalunya i els estudiants
nomenats pel CEUCAT.
L’objectiu és cercar solucions per inserir els estudiants dins el mercat laboral en acabar la
carrera. El SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) s’alienarà una mica amb el tema dels
estudiants. No es pren cap decisió i només va ser una declaració d’intenció.
Propera reunió al setembre amb informe específic sobre la matèria d’ocupació dels estudiants.
Comissió d’esport interuniversitari
El Sr. Gerard Solà (UVic) informa que bàsicament l’objectiu és recuperar certes competicions
entre universitats i promocionar que els estudiants facin competicions entre universitats. Es va
constituir el 29 de juny.
Sembla que en uns inicis es preveia com una comissió efímera però finalment, veient l’interès,
es mantindrà els propers mesos.
Hi participan diversos experts i representants universitaris; tres estudiants delegats del
CEUCAT; el director del Consell Catalá de l'Esport, Sr. Albert Marco; el subdirector general
d'Activitats Esportives i Infraestructures, Sr. Josep Oriol Marcé, i el secretari general del CIC, Sr.
Claudi Alsina.
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Comissió Mixta de finançament
El Sr. Carlos Pérez (UAB) comenta que el dia 15 de Juliol hi havia la comissió mixta de
finançament però s’aplaça fins al 20 de setembre.
4. Aprovació Imatge corporativa
El President del CEUCAT proposa un model de logotip i d’imatge corporativa, realitzat per ell
mateix en veure l’acceptació que havia tingut el disseny via internet en dies anteriors. Es debat
alguna esmena sobre el color proposada per la UOC, però es descarta.
S’aprova el manual d’imatge corporativa
5. Anul∙lació concurs de logotip
Per coherència amb l’acord anterior, s’acorda anul∙lar el concurs de logotip i reservar el premi
que ja s’havia comprat per d’altres activitats.
6. Ratificació dels manifestos i cartes enviades pel CEUCAT
El President explica que tot i que han estat aprovats via internet, porta a ratificació els
manifestos i cartes enviats fins ara.
Es ratifiquen els manifestos i cartes enviades pel CEUCAT fins a dia d’avui
7. Convocatòria de beques equitat i alt rendiment
El President presenta un document enviat pel Director de l’AGAUR, per tal que es debati la
convocatòria de beques Equitat i Excel∙lència.
El Sr. Gerard Solà (UVic) pregunta si s’apliquen a la UVic aquestes beques. El President creu
que no, però transmetrà la pregunta a l’AGAUR.
Beques equitat
Les beques equitat són les beques d’estudi que donarà la Generalitat per beneficiar a
estudiants que no obtenen les del MEC. Són per aquells que tenen un nivell socioeconòmic
baix i que tenen un rendiment acadèmic correcte.
El Sr. Joan Gil (UAB) explica que una de les categories del llindar de renda ‐famílies d’un
membre‐ és un injustícia: qui es pot emancipar (en general) és perquè pot (li paguen els pares
o té prou ingressos). Creu que el nivell de renda familiar també s’ha de contar en el cas de
viure sol. Afirma que hi ha casos de joves universitaris que reben beca del MEC i tenen una
família al darrere amb moltes propietats i rendes altes que els dóna suport.
El Sr.Carlos Pérez (UAB) avisa que n’hi ha que ho fan per qüestions de problemes familiars i
que no són pas joves amb rendes altes.
El President informa que ha pogut saber que la gestió de les beques serà independent a ada
universitat. Al consell li preocupa que els nivells de renda mitjana entre les diferents
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universitats puguin ser diferents, perquè aleshores es podran donar casos que amb una
mateixa renda en funció de quina universitat estudiïs rebràs beca o no.
Calen més dades per saber di aquest problema és real o no, i en tot cas se li plantejarà a
l’AGAUR aquesta qüestió. El Sr. Joan Gil (UAB) informa que existeix una plataforma
anomenada UNEIX amb informació comparativa entre les universitat.
S’acorda demanar accés a la plataforma UNEIX.
La Vicepresidenta diu que els criteris de les beques han de ser similars a les del Ministeri, per
no crear greuges comparatius.
El Sr. Derek Fernández (URL) comenta que també vol que les beques arribin a la universitat
privada i explica que la situació económica d’alguns estudiants de la privada tampoc és bona.
El President comenta que no és possible que les privades entrin a les beques equitat perquè
les beques es configuren amb els preus públics de matrícula que cada universitat recapta. Però
des del CIC es pot iniciar un debat per tal que les privades crein beques a partir de les
matrícules. Es deixa el tema per setembre.
Beques excel∙lència
Els Srs. Joan Gil (UAB) i Carlos Pérez (UAB) comenten que no s’han d’implantar aquestes
beques, per la terrible situació econòmica que vivim. S’ha de prioritzar les beques equitat. Per
potenciar l’excel∙lència es poden buscar altres vies, com facilitar que es facin practiques en
llocs de prestigi.
El President diu que hem de saber què volem si finalment les beques Excel∙lencia s’implanten
enguany. Proposa fer un sistema que no punti els estudiants per la seva nota sinó per millor la
seva situación respecte els altres. És a dir, calcular una nota mitjana a partir dels quartils en
que es trova l’estudiant a cada asignatura. La UPC ja elabora expedients acadèmics basats en
aquest sistema de quartils A, B, C D.
Acords a transmetre al Director Executiu de l’AGAUR:
Beques Equitat:
‐ Cal distingir crèdits de ECTS a la convocatòria (el document esborrany no ho fa)
‐ Cal conèixer els perfils de renda dels estudiants de cada universitat, saber si existeix una
desigualtat que creï greuges comparatius si la gestió de les beques és independent a cada
universitat (els diners recaptats per cada universitat es reparteixen en forma de beques a
estudiants d’aquella universitat).
‐ Els mínims de crèdits matriculats per poder demanar la beca no han d’aplicar l’últim any de
carrera (com passa amb el ministeri Art.17.3 Convocatoria de Becas 2010)
‐ Si existeix una comissió de seguiment i atorgament de les beques, volem que tingui un
estudiant nomenat pel CEUCAT.
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‐ Ha de ser incompatible amb programes de mobilitat (Seneca, Erasmus, altres) si ja cobreixin
la matrícula
‐ Ens sembla bé que la beca cobreixi 50% de la matrícula, perquè arriba a més gent. .
Alt rendiment:
‐Prioritzar equitat i quedi clar la bossa de diners a un lloc i a un altre.
‐ Que el criteri siguin els quartils (A,B,C,D) i no la nota. Això evita greuges comparatius entre
estudis que tenen notes mitjanes diferents.

El Ple designa al President, la Vicepresidenta i el Sr. Carlos Pérez (UAB) com a representants del
CEUCAT a la propera reunió amb el Director Executiu de l’AGAUR.

8. Valoració de la feina feta el curs 2010/11
El President present la memòria, que és valorada molt positivament pels membres del
CEUCAT.
S’aprova per unanimitat i la UdL es compromet a finançar‐ne la impressió.
Els diferents membres del CEUCAT valoren molt positivament la tasca realitzada durant aquest
curs, i el President demana aspectes a millorar.
El Sr. Gerard Solà (UVic) demana que s’utilitzin fòrums per alliberar de mail les bústies dels
membres del CEUCAT. El President informa que amb l’utilització de la plataforma e‐Catalunya
això hauria de quedar sol∙lucionat, i l’ús de les noves llistes de distribució (on la resposta va
dirigida al remitent i no a tot al grup) també ajudarà a rebre menys correus.
9. Web del CEUCAT i intranet
El President explica que finalment la Generalitat ja ens ha concedit el domini i comenta que la
UPC podria fer‐nos el format de la web però que aleshores caldria fer constar que el
programari ha estat fet per la UPC.
El Sr. Joan Gil (UAB) sugereix que hi fem costar un apartat INFOBEQUES que agrupi la
información sobre les diferents beques que e spoden demanar. El Sr. Carlos Pérez (UAB)
afegeix que també hi podríem incloure informació sobre com es realitzen els trasllats
d'expedient.
En Gerard (UVic) explica que creu que el format de la web hauria de ser amb textos curts i molt
visuals i que hi podríem incloure videos per tal que sigui més visual pels estudiants que ens
visitin.
El president explica que les adereces actuals del CEUCAT són:



presidencia@ceucat.cat
comunicacio@ceucat.cat
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ceucat@ceucat.cat
webmaster@ceucat.cat

10. Diagnosi de les “Mesures per augmentar la participació”
El President demana que totes les universitats omplin la diagnòsi per tal de poder fer el
seguiment de l’apliació de les mesures proposades pel CEUCAT.
11. Previsió de vacants i relleus
Marc Vallvé (URV), Irache Ancín (UAO), Àdam Bertran (UdG) i Eva Miquel (UdG) ja han acabat
les seves respectives carreres i per tant deixen de ser representants al CEUCAT.
Joan Gil (UAB) i Carlos Pérez (UAB) expliquen que a l’octubre es preveu la constitució del
Consell de l’Estudiantat de la UAB i hi haurà eleccions.
De la UPC, Martí Obiols seguirà sent representant però el President explica que com a molt
tard al febrer finalitz el seu periode de representació perquè ja haurà acabat els estudis.
La Vicepresidenta explica que l’octubre també hi haurà renovació de càrrecs a la UdL, però que
ja estan treballant per tal de que hi hagi una persona encarregada del CEUCAT.
Caldrà estar atents al relleu generacional per tal que el CEUCAT continui fent les seves funcions
amb prou normalitat.
12. Planificació de feina pel curs vinent









Reunir‐nos amb el Director de l’AGAUR.
Completar la guia de participació.
Preparar el saló de l'ensenyament 2012
Respondre als parlamentaris Joaquim Llena i Marina Geli per tal de presentar el
CEUCAT i una possible compareixença davant de la Comissió d’Ensenyament i
Universitats del Parlament de Catalunya en el marc de la redacció del pacte
nacional per l'educació superior.
Fer un seguiment del desenvolupament dels plans econòmics de les diferentes
universitats.
Enviar una carta al CIC per tal que facin la seva web més transparent i útil.
Enviar una carta al CIC per tal de demanar explicacions sobre el fraccionament de
les matrícules.

13. Assumptes de tràmit
S’acorda delegar la comunicación al President i Vicepresidenta. Per tal cal que busquem alguna
persona que ens pugui fer de cap de premsa.
La UdL s’ofereix a acollir la propera reunió del CEUCAT.
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14. Torn obert de paraules
Els representant de la UAB sol∙liciten poder fer esmenes al reglament del CEUCAT per part de
la UAB, ja que no havien pogut fer‐les anteriorment al no ser membres de ple dret. El
President es compromet a obrir un procés de reforma de reglament al proper ple, com ja
estava previst de fer abans de finalitzar l’any.
Es debat sobre l’ús de les xarxes socials: la Vicepresidenta diu que tenim pocs adherits al grup
de les xarxes, i que cal potenciar‐les.
El representant de la UVic manifesta que quan el CEUCAT penja fotos al Facebook apareix un
tweet automàtic al Twitter del CEUCAT en castellà. Demana que es revisi la configuració
perquè aparegui en català.

Finalitza la sessió a les 16:00h

El President

La vicepresidenta

Jordi Codony

Maria Rodríguez
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