Curriculum Vitae

Data / Fecha / Date: 10/4/2021
Perfil / Perfil / Profile: Estudiant

Dades personals / Datos personales / Personal information
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name

Genís Vives Cantero

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality

Espanya

Dades acadèmiques en curs / Datos académicos en curso / Current education data
Universitat / Universidad / Higher Education Institution

Universitat de Barcelona

Centre / Centro / Centre

Facultat de Dret

Titulació / Titulación / Degree

Grau en Dret

Situació actual / Situación actual / Current situation

Manca per finalitzar -20%

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language

Llegit / Leído / Read

Escrit / Escrito / Written

Parlat / Hablado / Spoken

Català

4

4

4

Castellà

4

4

4

Anglès

3

3

2

Francès

3

2

2

Experiències acadèmiques de representació / Experiencia académica y de representación / Academic and student representatives experience
Qualificació mitja aproximada, mobilitat i representació en òrgans de govern / Calificación media aproximada, movilidad y representación en órganos de gobierno / Average
qualifications mark, mobility and member of university/institution government bodies
Secretari del Consell de l'Alumnat (maig 2018 - present) Coordinació i presidència del màxim òrgan de representació estudiantil de la UB. Coordinador, impulsor i ponent de la reforma del
Reglament d'eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums d'estudiants, aprovat pel Claustre per àmplia majoria l'any 2018. Ponent de la reforma del Reglament d'Organització
d'Estudiants (ROE), la normativa que regula la representació estudiantil a la UB, l'any 2021.
Representant de la UB al Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (octubre 2018 - present) Membre nat del Plenari del màxim òrgan de coordinació dels Consells
d'Estudiants de Catalunya. Membre de la Comissió Gestora.
Representant de la UB al Consell Interuniversitari de Catalunya (octubre 2018 - present) Membre titular del Consell Interuniversitari de Catalunya, l'òrgan de coordinació del sistema
universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria universitària. Membre de la Conferència General i la Comissió d'Estudiants. Representant dels
estudiants a la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAAE).
Membre de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (setembre 2020 - present) Membre de la Comissió de Seguiment del PN@SC, un acord de
país que impulsarà una estratègia compartida entre l'àmbit de l'educació superior, la recerca i la innovació, i l'economia productiva per construir la Catalunya del futur. Ha estat aprovat
per unanimitat dels 78 representants de les universitats, els centres de recerca, l'estudiantat, els sindicats, el món empresarial, l'àmbit territorial i tots els grups polítics amb representació
al Parlament de Catalunya al maig del 2020.
Estudiant coordinador del WP de Governança del Charm-EU (octubre 2019 - octubre 2020) Membre del Work Package sobre governança futura i disseny de gestió, com a representant
dels estudiants. Charm-EU és una aliança per construir un nou projecte universitari europeu basat en la interdisciplinarietat i l’assoliment dels reptes dels estudiants. Està creat per la
Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest.
He participat al Curs per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament
de la qualitat / He participado en el Curso para la promoción de la participación de los
estudiantes en garantía de la calidad / I have attended a course on Quality assurance in
Higher Education

No

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience
Any d'inici / Año de inicio / Any de fi / Año de finalización /
Starting year
Finishing year
2020

2019

2019

2017

2019

Descripció / Descripció / Description
Pràctiques externes a l'Observatori del Dret Públic - IDP, centre universitari d’anàlisi i recerca especialitzat en
diferents àmbits del Dret Públic, especialment Dret Constitucional, Administratiu i Unió Europea, reconegut per
la Universitat de Barcelona. Les principals tasques a desenvolupar són la recopilació i anàlisi de novetats
normatives i jurisprudencials i la col·laboració en la preparació de projectes d'investigació i altres convocatòries
de caràcter públic i privat.
Estudiant en pràctiques extracurriculars al despatx d'advocats Zapater i Perea de Tarragona, durant l'estiu del
2019. Assistència als lletrats del despatx en judicis, cerca de jurisprudència i redacció d'al·legacions, escrits de
sobreseïment, suspensió de la pena, propostes de mutu acord i plans de parentalitat.
Treball esporàdic com a guia eventual al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), a través de l’ACP
i entitats col·laboradores. Contacte directe amb l’usuari i ús habitual d’anglès i francès. Ús de programari
museístic (Euromus), base de dades i Excel.

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data
PUBLICACIONS Vives, G., març 2021. "L’odi aporofòbic al sistema penal espanyol: una mirada crítica al present i futur". [en línia] Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/
172176 Vives, G., n.d. "El principi de no devolució com a garantia del dret d’asil. Una perspectiva des de la protecció dels drets humans". Universitat de Barcelona. Vives, G., gener 2020.
"Decisió conscient o necessitat: l'arrelament social de la propietat a la cruïlla". [en línia] Barcelona: Academia.edu: https://www.academia.edu/42156462/
Decisi%C3%B3_conscient_o_necessitat_larrelament_social_de_la_propietat_a_la_cru%C3%AFlla ives, G., gener 2021. “L'aporofòbia: l'odi contra els sense sostre”. [en línia] Catarsi
Magazín. https://catarsimagazin.cat/lodi-contra-els-sense-sostre-aporofobia-i-sistema-penal/ Vives, G., gener 2021. “Apunts d’urgència sobre l’auto del TSJC i la reactivació del 14F”. [en
línia] Debats pel Demà. https://debatspeldema.org/apunts-durgencia-sobre-lauto-del-tsjc-i-la-reactivacio-del-14f/ Vives, G., octubre 2020. “La inhabilitació de Torra. Una qüestió política”.
[en línia] Catarsi Magazín. https://catarsimagazin.cat/la-inhabilitacio-de-torra-una-questio-politica Abril, M., Vives, G., maig 2020. “Cap a la distopia o un far nou?”. [en línia] Catarsi
Magazín. https://catarsimagazin.cat/cap-a-la-distopia-o-un-far-nou/

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.
Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.
This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.

