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

 
DATA: Dissabte 26 de març del 2011 

LLOC: Edifici 1 ESADE,  Barcelona 

HORA: 10:00h 

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Informe del president  
3. Concurs de logotips  
4. Pàgina web i espai col∙laboratiu del CEUCAT 
5.  Implementació de les mesures per augmentar la participació  
6. Elaboració de documentació CEUCAT (web, díptics, presentacions...)  
7. Preparació de la reunió del CEUNE   
8. Presentació de CREUP 
9. Redacció del Reglament de Règim intern del CEUCAT  
10. Calendari de sessions 
11. Assumptes de tràmit 
12. Torn obert de paraula 

 

Assistents 

ASSISTENTS 
 
Sra. Anna Oliva (UB) 
Sr. Jordi Codony (CEUCAT) 
Sra. Gloria Perona (UPC) 
Sr. Derek Fernandez (URL) 
Sra. Maria Rodríguez (UdL) 
Sr. Gerard Solà (UVic) 
Sr. Àdam Bertran (UdG)  
Sr. Marc Vallvé (URV) 
 
CONVIDATS 
 
Sra. Dàmaris Moya (UVic) 
Sr. Carlos Pérez (UAB) 
Sr. Ignasi Alcalde (UOC) 
Sr. Lluis Solanes (URL)  
Sra. Eva Miquel (UdG) 
 
Sra. María José Romero (CREUP) 
Sra. Eva Inglés 
 

EXCUSATS 
 
Manel González (UIC) 
 
ABSENTS 
 
Sr. Hugo Villacampa (UPF) 
Sra. Irache Aincín (UAO) 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

L’Anna UB comenta que falta una revisió ortogràfica.  

El  president  proposa  aprovar  l’acta  però  amb  la  possibilitat  d’introduir  esmenes  fins  que 

s’acabi la sessió. S’aprova. 

2. Informe president 

CAAE: El CIC va dir que es pagarien els viatges a Madrid des d’aquesta comissió 

UAB  i  UOC:  com  que  no  tenen  Consell  de  l’Alumnat,  els  consells  de  govern  aprovaran  un 

representant per venir al CEUCAT 

IV Assemblea de representants a Cartegena: el president va presentar el CEUCAT en una taula 

rodona amb altres consells d’estudiants d’altres comunitats autònomes (en general el sistema 

del CEUCAT és el que agrada més, ja que incorpora totes les universitats publiques i privades). 

Sectorial d’informàtica: totes les universitats que tinguin facultats d’informàtica han de parlar 

amb en Jordi perquè ha rebut petició de la sectorial de posar‐se en contacte. 

País  Valencià:  ha  d’anar  una  persona  a  fer  una  xerrada  sobre  emplabilitat  a  la  UPV 

(representant d’una universitat pública catalana no politècnica). Falta confirmar qui hi va  i el 

dia que és la xerrada. 

Sobre  les despeses vàries: des del CIC de moment no es preveu fer pagaments que no siguin 

viatges com la de Madrid. 

La web en principi es posarà en el servidor de la Generalitat de Catalunya. 

El  president  va  assistir  a  la  inauguració  del  saló  de  l’ensenyament  juntament  amb  els 

Consellers Andreu Mas‐Colell i Irene Rigau.. 

Reunió  amb  AQU:  volen  començar  a  fer  una  comissió  amb  els  representants  de  les 

universitats. 

Jornades formació UAB: El president assisteix a les jornades de formació que es van fer sobre 

la representació estudiantil i els consells dels estudiants. 

3. Concurs de logotips: 

El president explicar que es va mirar el document abans de la reunió amb AQU, però no es va 

aprovar per falta d’assistència en aquell moment. 

Durant un petit debat es fan esmenes al document i s’aproven per consens.  

El Carlos UAB es revisarà la part jurídica del document amb professors de la UAB. Es demanarà 

al CIC si el seu gabinet jurídic pot revisar el document. En cas de no ser possible, es demanarà 

al gabinet jurídic de la URV. 

El Jordi  es fa responsable de redactar el text final atenent totes les esmenes. 

La UAB, la URV i la UB demanaran per poder comprar el premi del concurs (Ipod‐ uns 40 euros) 

amb càrrec al pressupost de la seva universitat.  La UdL ha pagat el regal que es farà a la Sra. 
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Inglés, la UPC va pagar els coffee breaks de la constitució i la URV ha pagat els coffee breaks de 

la reunió d’avui. 

4. Pàgina web i espai col∙laboratiu del CEUCAT: 

S’ha  creat  el  facebook  del  CEUCAT  però  el  Jordi  afirma  que  la web  no  es  pot  basar  en  el 

software lliure que utilitza la UPC, per dificultats que li ha explicat el seu serveu informàtic.  El 

Lluis URV informe que Microsoft treu en breu una plataforma digital per educació que podria 

ser gratuïta per nosaltres, la URL ho mirarà per si es pot aplicar al CEUCAT.  

5. Implementació de les mesures per augmentar la participació: 

El president   explica  la  situació actual del document:  s’ha pres com un document marc. Ara 

caldrà que cada mesura sigui desenvolupada pel CEUCAT. 

S’acorda crear un googledocs amb les mesures per saber si s’apliquen o no a cada universitat.  

La Maria de la UdL es proposa per a crear el document que servirà per fer una diagnosi i poder 

comprovar  d’aquí  uns  mesos  l’evolució.    En  Marc  de  la  URV  es  compromet  a  posar  la 

numeració correcte de les mesures al document.  

6. Difusió del CEUCAT: 

Punt només informatiu. S’ha d’anar creant informació . Es farà més endavant. 

7. Preparació del CEUNE 

El president explica que a la constitució del CEUNE s’haurà de triar el vicepresident segon i a la 

comissió permanent. A més, es va presentar en nom del CEUCAT com a candidat a  la comissió 

permanent per tal que a dia d’avui puguem decidir si volem que es presenti (ja que el termini 

s’acabava la setmana passada). 

Parlem  sobre  les possibles  candidatures. Actualment hi ha UOC, UPC  i CEUCAT. Es debat  la 

conveniència d’una o altra,  i  la UPC es compromet a retirar  la seva candidatura si el CEUCAT 

aposta per la candidatura del president. 

El president recorda que ell acaba els estudis a l’estiu, tot i que es possible que s’allargui fins al 

novembre. S’obre un debat. 

S’acorda per consens presentar una candidatura com a CEUCAT a  la comissió permanent del 

CEUNE. 

S’obre  un  debat  sobre  possibles  estratègies  i  negociacions  amb  altres  candidats.  Sobre  els 

acords de negociació de les candidatures a vicepresident segon.  

Es debat sobre fins a quin punt estem disposats a prostituirnos.  

I finalment s’acorda no pactar amb ningú com a CEUCAT. 

Donat que el Ministeri d’Educació no preveu un període de presentació dels  candidats  i un 

posterior termini per reflexionar: 

S’acorda enviar un mail al Ministeri amb còpia a les universitats demanant que existeixi aquest 

temps. 
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El vot del CEUCAT al CEUNE serà decidit pels membres del CEUCAT un cop iniciada la reunió del 

CEUNE i presentades les candidatures. 

8. Presentació  de  CREUP  a  càrrec  de  la  Sra. María  José  Romero,  Secretaria General  de 

CREUP 

El president presenta a  la Sra. María  José Romero, Secretaria General de CREUP, qui  fa una 

presentació sobre aquesta associació. 

Al  final  s’obra un  torn de preguntes que  són  resoltes per  la ponent.  Finalment el president 

agraeix la seva presència a la Sra. Romero i se n’acomiada. 

9. Redacció del Reglament de Règim intern del CEUCAT 

El president presenta un esborrany de  reglament  i  se’n comencen a proposar  i acceptar per 

consens esmenes. 

Durant  el  coffee  break  de  la  tarda  ha  vingut  la  Sra.  Eva  Inglés.  El  president  li  ha  donat  la 

benvinguda  i  li ha comunicat que  l’han convidat una mica enganyada. Li ha donat  les gràcies 

pel  paper  que  va  tenir  durant  tot  el  2010  i  especialment  amb  la  creació  del  CEUCAT.  La 

vicepresidenta  li  fa entrega d’una  fotografia de  la constitució del CEUCAT  i una petita planta 

per simbolitzar que ella ens va ajudar a néixer i que ara encara queda créixer. 

Després d’emocionar‐se la Sra. Inglés manifesta la seva alegria per veure constituït i treballant 

a  ple  rendiment  aquest  consell  i  s’acomiada  després  de  conversar  una  estona  amb  els 

membres de CEUCAT. 

Quan es parla de  la possibilitat que  les universitats públiques es reuneixin per separat s’obra 

un intens debat.   

La URL  i  la UVic hi estan radicalment en contra ja que consideren que és discriminatori. UAB, 

UdL, URV i UPC defensen la necessitat d’aquesta possibilitat per tractar temes que no afecten 

a les universitats públiques. 

El debat s’intensifica i el president recorda que el CEUCAT és un consell amb un bon ambient 

de treball i que cal respectar els torns d’intervenció. 

Les universitats públiques ofereixen  a  les privades  la possibilitat que  es  reuneixin de  forma 

independent  per  assumptes  que  només  els  afectin  a  elles.  Les  universitats  privades  hi 

renuncien però mantenen  la demanda de  retirar aquesta possibilitat que  figura a  l’acord de 

creació del CEUCAT. 

El  president  recorda  que  aquest  acord  el  van  subscriure  tant  universitats  públiques  com 

privades  a  l’última  reunió  de  la  conferència  general  CIC  i  demana  que  si  es  vol modificar 

s’esperi un temps per evitar que a  la primera reunió des de  l’aprovació de  l’acord de creació 

del CIC ja es demanin canvis. 

URL  i UVic manifesten  que  estan  encontra  d’aquesta  possibilitat  però  que  això  no  els  farà 

bloquejar l’aprovació del reglament. 

Amb  les  posicions  clarament  exposades  però  allunyades  s’atura  el  debat  per  rependre’l  en 

futures sessions. 
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10. Calendari de sessions 

La propera reunió serà el dia 5 d’abril de 14 a 17h a Madrid, aprofitant la reunió del CEUNE. 

11. Assumptes de tràmit 

La  Glòria  demana  que  qui  vulgui  hotel  pel  dia  13  d’abril  que  li  ho  comuniqui  per  poder 

reservar‐lo. 

12. Torn obert de paraula 

En Carlos agraeix que  l’haguem convidat  i considera que tenim una dinàmica de treball molt 

positiva. 

 
Finalitza la sessió a les 20:20h 
 
 
 
  El President 

 
 
 

Jordi Codony 
 

 

La vicepresidenta 
 
 
 

Maria Rodríguez 
 

 

 


