
 
 

ACTA DEL PLE CEUCAT  

Dia: Dissabte 27 de Febrer de 2018 

Hora: Primera convocatòria 10:30h, iniciem a les 10:45h  

Lloc: Universitat Abad Oliva (UAO) aula 2.03. 

 

Ordre del dia  

1. Prèvies i aprovació de l’ordre del dia, si 
s’escau 

2. Aprovació de l’acta del ple anterior, si 
s’escau 

3. Ratificació de les eleccions telemàtiques, si 
s’escau 

4. Informe de coordinació  
5. Aprovació del Pla de Treball CEUCAT 2018, 

si s´escau 
a. Presentació del Pla de Treball CEUCAT 

2018  
b. Sistema de participació dels grups de 

treball del CEUCAT 
c. Procediment d’elecció de les vocalies 

del CEUCAT 
6. Elecció de l’equip de coordinació si s’escau 
7. Posicionaments del CEUCAT  

a. Acreditació del títol B2, UPF 
b. Col·lectiu  27 i més, UAB 
c. Pujades preus TMB, UPC 

8. Curs de qualitat AQU-CEUCAT  
9. Assumptes urgents i de tràmit  
10. Torn obert de paraula 

Assistents  

Alba Batlles (UAO), Antoni Altuna (URV), Patricia Guzman (URV), Samuel Urbano (URV), Tatiana 

Figueres (UDL), Iván Alcolea (UDL), Isaac Coronas (UDG), Iván Herrero (UDG), Anna Gassiot 

(URL),Marina Compte (UVic), Lucía Esquerdo (UIC), Rami Kanfash (UIC), Sebastián Kanj (UPC), 

Natàlia Carmona (UPC), Lola Ache (UPC), Laura Delgado (UB), David Montpeyó (UAB), Alfonso 

Salinas (UAB), 

Jessica Marquès (UAB), Montse Sanchez (UOC), Pau Parals (Coordinació CEUCAT).  

 

Convidats: Xavi Gómez (UB). 

 



 
 

1. Aprovació de l’ordre del dia  

• Des de coordinació es proposa substituir el punt 8 de l’ordre del dia (Curs qualitat 

AQU) per un punt dedicat al Saló de l’Ensenyament i així ho accepten tots els membres 

del plenari per consens.  

2. Aprovació de l’acta del ple anterior  

• S’introdueixen les modificacions sol·licitades (memòria annexa I) no hi ha oposició 

activa a aquesta i s’aprova l’acta per assentiment amb les modificacions introduïdes.  

3. Ratificació de les eleccions telemàtiques  

• S’exposa al plenari el document de resultats de les eleccions telemàtiques (memòria 

annexa II) i es fa una breu explicació del funcionament i logística per dur a terme la 

votació.  

• Intervé en la explicació Llatzer Zurano (URV) membre de la mesa electoral de les 

eleccions 

• Al no haver-hi oposició activa s’aprova el document per assentiment. 

4. Informe de coordinació  

• S’exposen breument els projectes que s’estaven duent a terme: 

o Carta Dret i Deures de l’Estudiantat (voluntat d’elevar-la a Estatut de 

l’Estudiant català) 

o S’informà de les novetats exposades a la conferencia General del Consell 

Interuniversitari de Catalunya (parlament inactiu en matèria universitària i 

dimissió consellers d’universitats). 

o Es proposa reunió amb el grup parlamentari ERC, es debat aprovar-la si es fa 

extensiu o no a altres grups parlamentaris, es realitzen propostes per part dels 

diferents membres  del plenari (memòria annexa II). S’aprova per consens de 

tots els membre del plenari. 

o S’ofereix obrir la seu del CEUCAT per debatre la problemàtica d’enguany 

entorn a les PAU. S’aprova per assentiment.  

5. Aprovació del Pla de Treball del CEUCAT 2018  

• S’exposa per part de coordinació el Pla de Treball en la seva totalitat al ple i es genera 

un debat on els membres d’aquest intervenen realitzant propostes, observacions i 

possibles modificacions en la configuració d’algun element, com es el cas de la 

comissió assessora. S’aprova per consens per la totalitat del ple el pla de treball (debat 

entorn aquest punt recollit extensament a la memòria annexa IV). 

6. Elecció de l’equip de coordinació  

 
• En no haver-hi oposició activa, s’aprova l’equip de coordinació per assentiment. 

o Es nomena Jessica Marquès Sots coordinadora de l’Àrea de Política 

Universitària. 



 
 

o Es nomena Lola Ache sots coordinadora de l’Àrea de Relacions Externes. 

o Es nomena Laura Delgado directora del Gabinet de Comunicació. 

o Es nomena Tatiana Figueres Secretària Executiva.  

7. Posicionament del CEUCAT  

• Acreditació del títol B2 (UPF) 

o  En no haver-hi oposició activa s’aprova la moció per assentiment . 

• Col·lectiu 27 i més (UAB)  

o Es proposa el treball de la moció per a poder-la aprovar al proper ple 

(memòria annexa V).  

• Pujades preus TMB (UPC)  

o En no haver-hi oposició activa s’aprova el document per assentiment. 

8. Saló de l’Ensenyament 2018  

• Es fan quatre grups de treball “in situ” al plenari que treballen  propostes de cara al 

estant que tindrem al Salo de l’Ensenyament d’enguany. Per manca de temps s’acorda 

que aquestes propostes seran recollides i enviades al correu de coordinació, que les 

valorarà totes en la seva totalitat.  

9. Assumptes urgents i de tràmit 

• No hi han assumptes ni urgents o de tràmit.  

10. Torn obert de paraula   

• Intervé Patricia Guzman (URV) recordant que el CEUCAT te un deute de 370€ a CREUP 

(Coordinadora de Representantes de Estudiantes Pública) i que la notificació de deute 

figurava que havien de respondre el 26 de Gener (expirat). El coordinador es 

compromet a exposar la situació a la reunió que te dilluns següent al CIC, per tal de 

donar solució immediata a la problemàtica.  

 

 

Secretaria Executiva,  

Tatiana Figueres.  


