
 
 

 
 

 

 
 

ACTA DEL PLE CEUCAT 
 

Dia: Dissabte i diumenge 3 i 4 de març 2018 

Hora: Primera convocatòria 10:30h, iniciem a les 11:45h 

Lloc: Universitat Rovira i Virgili (URV). 
 

 
 

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. Ordenació universitària: l’aplicació del 3+2 
a. Actualització del posicionament del CEUCAT 
b. Campanya semàfors 3+2 
5. Aprovació de la 2ª proposta de la Carta de drets i deures de l’estudiantat 

universitari, si s’escau 
6. Posicionaments del CEUCAT 

a. Vaga 8 M, Coordinació CEUCAT 
b. Col·lectiu 27 i més, UAB 
c. Manifest a favor de la Conselleria d’Universitats i Recerca, Coordinació 

CEUCAT 
7. Activitat Saló del Ensenyament 2018 
8. Assumptes urgents i de tràmit 
9. Torn obert de paraula 

 

Assistents 

Antoni Altuna (URV), Patricia Guzman (URV), Samuel Urbano (URV), Tatiana 

Figueres (CEUCAT), Isaac Coronas (UDG), Iván Herrero (UDG), Anna Gassiot 

(URL),Lucía Esquerdo (UIC), Rami Kanfash (UIC), Sara Tamames (UPC), Natàlia 

Carmona (UPC), Lola Ache (CEUCAT), Laura Delgado (CEUCAT), Alfonso Salinas 

(UAB), Maria Teres Diaz Romans (UdL), Jess Marquès (CEUCAT), Pau Parals 

(CEUCAT). 
 
 

Convidats: Xavi Gómez (UB). 



 
 

 

1. Aprovació de l’ordre del dia 

• Des de coordinació es proposa suprimir el punt 6 i afegir un nou punt dedicat per a un 

manifest per a la nova conselleria d’Univeristats i recerca. S’aprova per asentiment.  
 

2. Aprovació de l’acta del ple anterior 

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

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

3. Informe de Coordinació 

• S’exposa a l  p lenar i  per  part  de coordinació  tots  e ls  trebal ls  i  reunions  que 

s ’han real i tzat  en e l  per íode  de temps de l ’últ im ple  a  aquest  ( memòria  

annexa).   

• El  p lenar i  es  dona per  informat .   

 

4. Ordenació universitària: l’aplicació del 3+2 

• S’estableixen a la sala 4 grups de treball entorn als documents per poder renovar la 
posició del CEUCAT respecte al 3+2 i el seu estat actual (document annex propi). 

• El debat dona molt de si, per manca de temps no es pot finalitzar un nou posicionament i 
s’acorda pe majoria del ple finalitzar el treball en la pròxima sessió plenaria.  

 

5. Aprovació de la 2nª proposta de la Carta de Drets i Deures de 
l’estudiantat 

• Es treballa sobre el document el preàmbul proposat i s’introdueixen les modificacions 

proposades per el ple, quedant el document aprovat per consentiment i assumit per el 

treball conjunt del plenari.  

• Memòria annexa recull tot el debat entorn al preàmbul i la seva redacció.  
 

6. Posicionament CEUCAT 
 

• Vaga   8 M  es presenta una proposició de text amb posicionament des de coordinació que 
es debat i aprova per el ple.  

• Es presenta un informe tècnic pe recupera la universitat com a centre de les polítiques 
publiques, es proposat des de coordinació i es treballa en conjunt per el plenari.  

 



 
 

 

 

7. Activitat Saló de l’Ensenyament 2018  

• Es tracta en el plenari, la feina material i horaris que de cara a l’activitat així com els 
voluntaris que hi col·laboraran de cada universitat.  

8. Assumptes urgents i de tràmit  

• S’acaba d’enllestir el document preàmbul de la carta de drets i deures de l’estudiantat 

queda aprovat per consens del ple.  
 

9. Torn obert de paraules  

• URV comunica que encara no s’ha rebut resposta des de CREUP en relació al deute 
contret per el CEUCAT. 

• UdG informa que estan preparant un posicionament propi entorn a la problemàtica del B2 
que presentaran als següents plens.  

 
 
 

Secretaria Executiva, Tatiana Figueres. 


