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Acta del ple del CEUCAT, 12 i 13 de desembre de 2014 
Pendent d’aprovar pel ple del CEUCAT el dia 21 de febrer a la UB 
 

Dia:  Dissabte 12 i diumenge 13 de desembre de 2014  

Lloc:  Universitat de Lleida  

 

Ordre del dia:  

Divendres 12 de desembre de 2014 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (27 de setembre de 2014) 
2. Informe de Presidència – Coordinació 

 19h Presentació del Vicepresident Primer de la Xarxa Vives d’Universitats Joan Viñas 
3. Aprovació, si escau, de l’informe de coordinació 2012-2014 

4. Aprovació, si escau, de la gestió econòmica del 2014 (provisional) i del pressupost del 
CEUCAT per al 2015 

5. Constitució de la Comissió Electoral (eleccions 2014) 
6. Presentació dels candidats/es i programes electorals a la coordinació del CEUCAT 
7. Debat amb els candidats a la coordinació 

 
 

Dissabte 13 de desembre de 2014 

8. Presentació del projecte de Participació i Resultats Parcials 
9. Aprovació, si escau, del nomenament de 2 membres per a la Comissió d’Estudiants 

d’AQU Catalunya 
10. Eleccions a la coordinació del CEUCAT (votació presencial) 
11. Nomenament, si escau, de l’equip de coordinació del CEUCAT 
12. Presentació de la Assemblea Estatal de Representants d’Estudiants (AERE) per part del 

representant de la Universitat de València Jordi Caparrós  
13. Presentació del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) per part de 

Juan Antonio Montero Nicolau, vicepresident del CEUNE 
14. Assumptes urgents i de tràmit 
15. Torn obert de paraula 

Assistents 

ASSISTENTS 

Sra. Gemma Espigares (Coordinadora sortint) 
Sr. Lluis Forcadell (UB, coordinador entrant) 
Sr. Albert Gili (UB) 
Sra. Jessica Marquès (UAB) 
Sr. Emeka Okpala (UPC) 
Sr. Enrique Surroca (UPC) 
Sr. Oriol Rivera (UPC) 
Sr. Claudiu Cosmin (UPF) 
Sra. Vanessa Diaz (UdL) 
Sra. Sara Reigada (URV) 
Sr. Aitor Palomares (UdG) 
Sra. Laura Ángeles (UdG) 
Sr. Marc Rosset (UdG) 
Sr. Robert Monzonis (URL)  
Sr. Josep Guardia Grau (URL)  
Sra. Montserrat Sánchez (UOC) 
Sr. Victor Iglesias (UVic) 

ASSISTENTS CONVIDATS 

Sr. Ignasi Gasset (UdL) 
Sr. Roger Brufau (UdL) 
Sr. Miguel Corazon Domenech (URV) 
 

CONVIDATS EXTERNS 

Sr. Joan Viñas (Xarxa Vives Universitats) 
Sr. Juan Antonio Montero (CEUNE) 
Sr. Jordi Caparros (AERE) 
 

EXCUSATS 

Sr. David Cabezudo (UOC) 
Sr. Pau Lluis Cladelles (UPF) 
 

ABSENTS 

UIC (Pendent de canvi) 
UAO (Pendent de canvi) 
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La presidenta del CEUCAT informa que seguim en un període de canvis i renovacions, avui 

assisteixen al ple per primera vegada representants de la UB (Albert Gili), UPF (Claudiu Cosmin), 

URL (Josep Guardia), UOC (Montse Carrillo) i UVIC (Victor Iglesias). I també alguns convidats de  

UdL (Ignasi Gasset i Roger Brufau), UdG (Marc Rosset), i URV (Miguel Corazón) .  

 

També s’informa de la invitació al vicepresident primer de la xarxa vives Joan Viñas per parlar 

de la trobada d’estudiants a Morella i del Projecte Via Universitària. I de Juan Antonio Montero, 

vicepresident segon del CEUNE i Jordi Caparros, membre d’AERE, per conèixer el funcionaments 

d’aquests espais de participació.  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

S’aprova l’acta del Ple del CEUCAT del 27 de setembre a la UPC.  

 

2. Informe de Presidència  

La coordinadora del CEUCAT, Gemma Espigares, dona la benvinguda als nous 

representants i es fa una ronda de presentacions. Així mateix, s’informa que és un ple 

important, pel canvi en el lideratge que agafi la nova coordinació i s’agraeix l’alta 

participació i interès que han mostrat els consells de les diferents universitats.  

 

L’informe comença amb la revisió dels acords presos al darrer ple i l’estat actual.  

 

ACORDS del darrer ple:  

1) S’acorda fer un manifest de posicionament a favor del dret a decidir 

Aquella mateixa setmana s’emet el comunicat en favor del dret a decidir.  

 
El CEUCAT dona suport al dret a decidir del poble de Catalunya  

3/10/2014 El CEUCAT se suma a d'altres organitzacions estudiantils per a reclamar el Dret a Decidir del 

poble de Catalunya  

Des del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), creiem que la societat ha de 
poder exercir el dret a decidir. Un dret fonamental de les persones reconegut per la Carta de les 
Nacions Unides i els Pactes Internacionals de Drets Humans, entre altres. 
La societat catalana tenim dret a poder votar aquest 9 de Novembre. S'ha demostrat que el poble tenim 
la voluntat d'expressar-nos i que és viable fer una consulta per a preguntar què volem. 
Però aquest dret a decidir no ha d'ésser només vinculat a la decisió del nostre futur com a país, sinó 
que s'hauria d'ampliar aquest dret a totes aquelles matèries que afecten directament a la societat, 
com ara l'educació. 
http://www.ceucat.cat/noticies/el-ceucat-dona-suport-al-dret-a-decidir-del-poble-de-catalunya  

 

2) Elaborar un vídeo tutorial sobre les beques EQUITAT i General. 

Durant la primera setmana d’octubre es va dissenyar els materials i es va editar i 

grabar el vídeo tutorial. El vídeo que ja té més de 300 visites es va promocionar 

per la web amb una notícia “Cap estudiant sense beca per manca d’informació” i 

les xarxes socials.  

   http://www.ceucat.cat/noticies/cap-estudiant-sense-beca-per-manca-dinformacio  
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3) Demanar una reunió amb el secretari d’universitats per tractar la possible 

modificació de l’estructura de títols i Realitzar una jornada de treball durant 

l’octubre  

El 20 d’octubre es fa la reunió amb el Castellà a la que assisteixen una 12a de 

representants del CEUCAT. S’informa de les intencions del ministeri, de l’acord que hi 

ha a Catalunya. Les previsions son d’aprovació a la primavera i no es pot assegurar pel 

calendari electoral.  Es debat distesament dels problemes i beneficis que pot tenir.  

Seguidament es duu a terme una reunió de treball entre les representants on es 

dissenya l’esborrany de document de posicionament i el contingut que ha de tenir. 

S’acorda que cadascú es responsabilitzi d’una frase i posar-ho en comú.  

http://www.ceucat.cat/noticies/no-a-canviar-lestrucuta-de-graus-i-masters-ara  

 

4) Estudiar la possibilitat de fer el Curs de formació en Garantia de Qualitat per a 

estudiants a nivell de sistema universitari.  

Es va mantenir converses i una reunió amb la direcció d’AQU Catalunya (20oct) per duu 

a terme el curs a la Universitat de Barcelona. Han superat el curs 23 persones de les 7 

universitats públiques (5 UB i 5 UAB), la UOC i la UIC. Inicialment es van inscriure 32. 

Tant els responsables de la UB com d’AQU estan molt contents amb les gestions fetes 

pel CEUCAT i els resultats del curs.  

La valoració global del curs va ser molt bona, 8.34 (6.8-8.5). Més endavant s’enviarà 

l’informe de resultats i d’impacte detallat.  

 

5) S’acorda proposar Albert Gili (UB) com a membre de la Comissió d’Estudiants d’AQU 

Fer difusió de la Comissió Estudiants AQU un cop realitzat el curs de formació 

A la reunió amb AQU (20oct) s’ha informat favorablement del nomenament d’Albert Gili 

i s’ha acordat fer una nova proposta de noms un cop fet el curs de qualitat (difusió entre 

els estudiants que han superat el curs). Tenim 5 candidats per a 2 places.  

 

6) Iniciar el Projecte Mesures per a millorar la participació estudiantil (3a edició) 

Es fa el disseny en 2 fases:  

1r Disseny d’indicadors extrets de l’anàlisi documental de 4 fonts d’informació:  

1) Conclusions del grup de treball de Mesures del CEUCAT 2011 
2) Anàlisis de la bibliografia:  

o Guia de Propostes IGOP 2012 
o La participació a la UPF 2012 
o Plan Integral de Participación del Alumnado de la U. Cádiz PIPA 

o I Plan de Participación del alumnado UPV/EHU 

o … 
3) Anàlisis del Estatuto del Estudiante Universitario 2011 
4) Noves propostes per a nous temps amb col·laboració amb CREUP i AERE 

 
2a fase QÜESTIONARI a diferents agents (representants d’estudiants dels consells, 
sindicats i associacions, responsables acadèmics, organitzacions, administracions, 
consells socials, i altres experts per extreure’n els 10 indicadors TOP10.  
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S’han mantingut converses amb diferents institucions i experts per a que col·laborin 

amb el projecte:  

a. Direcció AQU Catalunya (20oct) participaran a la 2a fase 

b. Àngels Alegre de l’Observatori de l’Estudiant de la UB (6nov) participarà al 3r 

punt de la 1a fase i a la 2a fase 

c. Xarxa Vives Universitats (15nov) participaran a la 2a fase 

d. 4 exrepresentants 

e. CREUP: recollida de qüestionari a la jornada de Cantabria 

f. AERE: mail, pendent de confirmació 

 

7) Demanar que la comissió d’estudiants del CIC es faci el dia 10N i no el 6N.  

Es va realitzar el canvi de data sol·licitat.  

La CE comença amb l’informe del SG del CIC Claudi Alsina amb la satisfacció per la 

participació amb el 9N, s’informa de la data de la CG per al 15 de desembre. Informa 

que el curs acadèmic ha començat amb normalitat. S’explica el requisits de 5 a català i 

castellà per accedir a magisteri i la possibilitat de fer una prova d’aptitud per al 2016. 

S’ha celebrat la 1a fase de selecció de professorat del Serra Hunter. En un futur pròxim 

la taxa de reposició del 10% passarà al 50%. S’ha fet un pla de millora i foment de 

l’aprenentatge d’idiomes. DGU finançarà la prova de nivell i uns cursos a través de la 

UOC 

La coordinadora del CEUCAT informa de les darreres reunions a les que s’ha assistit i de 

les activitats realitzades pel CEUCAT. S’informa del projecte de Participació, de la 

trobada d’estudiants a Morella, del document sobre el 3+2 i del curs de Qualitat. També 

del vídeo tutorial en relació a les beques.  

Es debat sobre la possible modificació del 3+2, de la flexibilitat que ha de donar i de 

l’acord del CIC per a fer una prova pilot. Programació temporalment aturada.  

Es proposa el 29 gener, 2 juny i 12 de novembre per a les CE del 2015.  

S’informa també de la llei d’AQU que incorpora estudiants al Consell de Direcció.  

 

Altres informacions:  

• Comissió Accés i Afers estudiantils CAAE 10N: aprovació del calendari de les 

PAU +25/+45, preinscripció universitària 2014 i 2015. UNIDISCAT i salons 2015. 

Informem del canvi de reglament del CEUCAT i de les eleccions. Properes 

sessions: 3 març, 2 juny i 10 novembre.  

• V Trobada Representants Xarxa Vives a Morella (12 al 14nov).  Es presenta 

l’informe de les jornades. Els assistents van quedar molt contents i es veu 

interessant seguir participant. Es parlarà amb el Dr.Viñes més tard.  

• Treballar per cobrir els 3 llocs disponibles per a cada universitat dins el 

CEUCAT. Des del setembre s’ha estat en contacte amb les diferents unis per 

poder duu a terme els relleus pertinents.  

• Enviar una proposta de calendari electoral via mail seguint el reglament. S’ha 

informat de tot el procés electoral via mail.  
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• Valorar la possibilitat de crear una comissió de treball sobre comunicació. S’ha 

estimat oportú deixar aquesta tasca per a l’equip de coordinació entrant.  

• Jornades de CREUP a Santander. La segona setmana d’octubre es va assistir a 

les jornades formatives de CREUP amb temes com el 3+2, la participació, la 

dimensió social de l’estudiant o les normatives acadèmiques.  

• Des de la UPF ens han demanat que participéssim a la seva revista 

d’estudiants.  

• S’ha redactat un article per a la revista PROCEDIA. La comunicació del CEUCAT 

al congrés del CIDUI va estar seleccionada per a ser publicada a la revista Social 

and Behaviroal Science (PROCEDIA).  

• S’ha actualitzat la tresoreria del CEUCAT des de l’abril fins a finals de 

novembre.  

• Denuncia estudiants sense beca ERASMUS. El Lluis Forcadell va assistir a un 

debat sobre els més de 1500 estudiants que es queden sense beca ERASMUS, 

tot i complir els requisits.  

• S’informa del procés electoral i del debat virtual amb el candidat a la 

coordinació-presidència.  

• Robert Monzonis (representant del CEUCAT a la comissió permanent del 

CEUNE) informa de les reunions amb el ministeri.  

• S’informa que el 15 de desembre a les 10h hi haurà Conferència General CIC.  

Presentació del Vicepresident Primer de la Xarxa Vives d’Universitats Joan Viñas 

El vicepresident I de la Xarxa Vives (XV) es presenta i fa una valoració positiva de la participació 
dels estudiants en la gestió universitària, mentre ell va ser rector a Lleida i també com a 
representant de la XV d’Universitats.  
 
Demana que es faci una valoració de la Trobada de representants de Morella i propostes de 
millora. Entre els assistents es comenta que cal escollir millor les dates perquè hi puguin 
participar més universitats, i que el lloc era molt bonic però de difícil accés. La trobada es valora 
de forma molt positiva i es planteja si la següent ha de ser un fòrum, espai de debat o una 
comissió de treball. En quant als temes a tractar en posteriors trobades es podria aprofundir en 
temes de participació, formació (delegats, tresoreria i vies de finançament, elaboració de 
projectes, memòries i/o informes d’impacte i resultats,...), governança, model de titulacions 
(3+2), model de finançament i equitat en l’accés,... 
 
A continuació, es presenta el projecte VIA UNIVERSITARIA. Iniciativa de la XV i la Fundació Bofill 
que pretén generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les 
formes de vinculació amb l’estudi de la població universitària. Es pretén comptar amb un equip 
assessor d’estudiants, i amb tots els consells per ajudar a difondre l’enquesta. Es debat sobre les 
dificultats de comunicar-se amb els universitaris, per la quantitat excessiva d’informació que hi 
ha i de les propostes per aconseguir-ho.  
 

Per l’hora es posposen els punts d’informe 2012-2014 i gestió econòmica pel dia següent.  

5. Constitució de la Comissió Electoral (eleccions 2014) 

Es constitueix la comissió formada per Gemma Espigares (coordinadora sortint), Vanessa 
Diaz (secretaria) i Robert Monzonis.  
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6. Presentació dels candidats/es i programes electorals a la coordinació del CEUCAT 

Es procedeix a la presentació de Lluis Forcadell com a coordinador-president del CEUCAT.  
El candidat explica el seu programa “Treballant per un pas endavant”:  

1. Potenciem la universitat que tenim:  

1.1. Treballar per poder garantir que cap estudiant queda exclòs de la universitat per motius econòmics, socials 

ni culturals.  

1.2. Reivindicar els preus anteriors a 2011 en les matrícules universitàries.  

1.3. Dotar d’eines als i a les estudiants per facilitar les sol·licituds de beques.  

1.4. Treballar, conjuntament amb AQU, per aconseguir una millora en la qualitat dels graus i màsters de 

Catalunya.  

1.5. Crear un equip de comunicació que permeti al CEUCAT arribar a un major nombre d’estudiants.  

1.6. Apostar per una major participació i implicació dels i les estudiants a la vida associativa i cultural de les 

universitats, així com en la representació.  

2. Treballem per la universitat que volem:  

2.1. Definir quin model universitari volem per Catalunya.  

2.2. Repensar els espais de reflexió i debat dels i les representants dels estudiants; flexibilitzar-los i obrir-los.  

2.3. Fomentar la participació activa i la implicació de les diferents universitats al CEUCAT. Determinar quins són 

els nostres punts forts i febles, apostant pels aspectes positius i solucionant les mancances.  

2.4. Vetllar per la formació continuada dels i les membres del CEUCAT, així com per la dels i les representants de 

les universitats (nivells de claustre, consell de l’alumnat, juntes, consells d’estudi, delegats), garantint les eines 

necessàries per a que puguin desenvolupar amb èxit les seves funcions. 

 
Es planteja un treball de cohesió i consens, prioritzant la comunicació i la participació 
interna.  
 

7. Debat amb els candidats a la coordinació 

Els representants del CEUCAT plantegen qüestions al candidat que va responent. Es fan 
propostes que el Lluis assumeix, i es felicita la proposta i la iniciativa.  

Dissabte 13 de desembre de 2014 

Es reprèn el ple amb els punts 3 i 4, 12 i 13, 10, 11, 9, 8 i 14 i 15.  

 

3. Aprovació, si escau, de l’informe de coordinació 2012-2014 

Es procedeix a la presentació de l’informe de més de 30 pàgines del període octubre 
2012 a desembre 2014. Aquest inclou l’explicació dels inicis del CEUCAT i els dos primers 
anys d’existència, el relleu a la coordinació amb els objectius que es plantejaven, les més 
de 90 reunions, activitats i esdeveniments als que s’ha participat, l’anàlisi dels objectius 
plantejats, el balanç dels 2 anys i els reptes de futur. S’aprova per unanimitat.  
Els assistents agraeixen la qualitat i rigurositat de l’informe, així com tot el que s’ha fet.  
El vicepresident Robert Monzonis fa entrega d’un detall a la presidenta sortint. I la 
coordinadora de la UdL, en nom del CEUCAT, entrega una placa d’agraïment.  
 

 

4. Aprovació, si escau, de la gestió econòmica del 2014 (provisional) i del pressupost del 

CEUCAT per al 2015 

Es presenta l’informe de gestió econòmica per al 2014 que inclou el pressupost, 
descripció de les partides, aprovació i comparativa entre el pressupost i la gestió de la 
despesa. S’informa que s’ha fet una previsió de les despeses del ple i de la reunió de 
dilluns, que pot fer variar en uns 20€ el resultat final.  
Es presenta també el pressupost per al 2015. Emeka proposta invertir en un webmaster 
i es comenta que el problema és que algú ha de generar els continguts.  
S’aproven tots dos per assentiment.   
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12. Presentació de la Assemblea Estatal de Representants d’Estudiants (AERE) per part del 

representant de la Universitat de València Jordi Caparrós  

El representant d’AERE ha d’abandonar la reunió per motius personals i viatjar amb 
urgència a València. Se l’excusa.   
 

13. Presentació del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) per part de Juan 

Antonio Montero Nicolau, vicepresident del CEUNE 

El representant del CEUNE explica la creació i funcionament de l’òrgan, així com les 
activitats que s’estan realitzant.  
Es duu a terme un debat sobre la relació amb el ministeri, la composició de la comissió 
permanent i l’elecció dels càrrecs. També sobre la dimensió i utilitat de l’òrgan.  
 

Alguns membres del CEUCAT obren el debat sobre AERE, tot i que la idea els sembla molt 
bona, a la realitat hi ha molta desorganització, poc compliment dels horaris en les reunions 
presencials i poca serietat. Sembla que hi ha un grup que vol millorar la dinàmica de treball, 
tot i que no és fàcil.  
 

També es posa de manifest les bones relacions entre el CEUCAT i CREUP, i el treball de 
col·laboració que hi ha hagut en temes com el 3+2 o qualitat. Es vol seguir treballant junts 
per la bona dinàmica de treball i forma de treballar.  
 

10. Eleccions a la coordinació del CEUCAT (votació presencial) 

Es procedeix a les votacions.  
És una votació secreta (afecta a una persona) i amb 1 vot per universitat.  
Sentit de la votació: Lluis Forcadell, blanc o nul.  
Universitats presents: UdL, UdG, URL, UOC, UVIC, UB, URV, UPC i UPF.  
 

Resultat de la votació: 7 vots a favor de Lluis Forcadell, 1 vot en blanc i 1 abstenció.  
Lluis Forcadell es nomenat coordinador-president del CEUCAT.  
Agraeix la confiança.  

 

11. Nomenament, si escau, de l’equip de coordinació del CEUCAT 
Forcadell explica que fins que no estigui ben definit el rumb que ha d’emprendre el CEUCAT 
i es conegui més amb la gent, prefereix esperar.  
Comenta que ha parlat amb la UdG perquè assumeixi el secretariat, amb la UPC per als 
temes de comunicació i xarxes socials i amb la UAB per reforçar els temes de premsa. Però 
que aquests han de consultar-ho amb els seus plens.  
També agraeix la feina feta per Robert Monzonis i espera seguir comptant amb ell com a 
representant a la permanent del CEUNE.  
 

Queda pendent la renovació de l’equip de coordinació.  
 

9. Aprovació, si escau, del nomenament de 2 membres per a la Comissió d’Estudiants d’AQU 

Catalunya 

S’elabora i s’acorda una graella de puntuacions per a l’avaluació dels candidats.  
Es procedeix a avaluar cadascun dels candidats.  
Els dos candidats amb més puntuació són Isaac Corderroure (7.9) i Aitor Palomares (6.2).  
S’acorda comunicar a l’AQU el resultat del procés, amb els dos candidats per a ser nomenats 
i les 2 candidates per a que puguin ser tingudes en compte en el futur.  
S’adjunta la graella amb els criteris de puntuacions i els resultats.  
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Es proposen els següents criteris de priorització:  

CRITERI VAREMACIÓ AVALUACIÓ 

Obtenir una avaluació destacada 
dels Curs de Qualitat  (Participació) 

Fins a 2p 
Valoració ponents sobre 

participació al curs 

Albert Basart 
Gemma Espigares 
Adam Bertran 

Haver participat en òrgans de 
Govern de la Universitat  

- Comissions d’estudis, Juntes 
de Centre, Departaments, 
Claustre, Consell de Govern, 
Consell Socials  

- Comissió de Qualitat 
- Associacions, consells i 

sindicats 

Fins a 3p 
CA 1p 

Part òrgans 0.5 
Consell estudiant 1.5 (1) 

Ple del CEUCAT 

Haver col·laborat amb una agència 
de Qualitat 

Fins a 1p 
Ple del CEUCAT 
AQU Catalunya  

Valoració del nivell d’anglès  

Fins a 3p  
1p B1 
2p B2 
3p C1 

Ple del CEUCAT 

Carta de Motivació  
Fins a 1p 
0 / 0.5 / 1  

Ple del CEUCAT 

 
Resultats:  

 

 PUNTUACIÓ Aitor Carlota Isaac Noelia 

Valoració curs Fins a 2p 1,7 1,5 2 1,5 

Òrgans de Govern Fins a 3p         

       Comissió Qualitat Màx. 1p 0,5 1 0,5 0 

       Òrgans Màx. 1p 0,5 0,5 0,15 0 

      Consell estudiants Màx. 1p 1,5 1 1,25 0,5 

Participació agència Fins a 1p 0 0 0 0,25 

Valoració anglès Fins a 3p 1 1 3 3 

Carta Motivació Fins a 1p 1 0,5 1 0,5 

Totals 10 6,2 5,5 7,9 5,75 

 

Es valora positivament que el CEUCAT sigui l’encarregat de nomenar els estudiants, però 
alhora la responsabilitat que suposa fa que s’obri un debat sobre la necessitat de 
sistematitzar més el procés.   
 

8. Presentació del projecte de Participació i Resultats Parcials 

Es presenta amb detall el Projecte (explicat a l’informe del punt 2).  
Es recullen les fitxes de propostes i casos d’èxit.  
Es proposa incloure les sectorials en l’estudi.  
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14. Assumptes urgents i de tràmit 

No n’hi ha.  
 

15. Torn obert de paraula 

Enrique Surroca (UPC) explica el problema que hi ha a les biblioteques. Tot i l’acord del 
CBUC per utilitzar les biblioteques, algunes restringeixen l’accés.  
S’acorda estudiar el tema als plens i veure si es vol emprendre alguna acció.  
 

Enrique Surroca (UPC) explica els problemes amb el concurs de consorciació de les 
fotocopiades. Aquest l’ha guanyat RICOH i ha estat impugnat per CANNON. Es seguirà el 
tema per veure com evoluciona.  
 

Jessica Marques (UAB) fa constar que no ha participat de la votació a la coordinació per 
decisió interna.  

 
 
ACORDS:  

1) Aprovació de l’informe de coordinació 2012-2014 

2) Aprovació de la gestió econòmica del 2014 (provisional) i del pressupost pel 2015 

3) Nomenament de Lluis Forcadell com a coordinador-president del CEUCAT 

4) Nomenament d’Isaac Corderroure i Aitor Palomares com a membres de la Comissió 

d’Estudiants d’AQU Catalunya.  

 
 Sense més temes a tractar es dona per finalitzat el ple el dissabte a les 15h 
 
 
 
 

 La coordinadora 
Gemma Espigares 

 


