
 

 

Acord de la Comissió Gestora del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 

Catalanes de dilluns 15 de Juny de 2020, pel qual s’estableixen els nomenaments als 

organismes corresponents 

 

La Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la seva 

sessió de 6 de novembre de 2012, va acordar constituir el grup de treball Consell de l’Estudiantat 

de les Universitats Catalanes (CEUCAT). 

El funcionament del grup de treball es regeix per la RESOLUCIÓ ECO/643/2015, de 3 de març, 

per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell 

Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 6 de novembre de 2012, pel qual es 

crea el grup de treball Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT). 

Segons les previsions de l’art. 4.b) de l’Acord sobre l’establiment d’una Comissió Gestora al 

Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, aprovat per la Comissió d’Accés i Afers 

Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 18 de maig del 2020; 

Atesa la situació excepcional derivada de l’alerta sanitària per la COVID-19 (SARS-CoV-2) i la 

declaració de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i prorrogat pel 

Reial decret 476/2020, de 27 de març, que ha determinat la suspensió de l’activitat acadèmica 

presencial i el tancament de les nostres instal·lacions i edificis; 

Tenint en compte el que disposa l’article 6 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 

transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres 

mesures complementàries; 

La Comissió Gestora del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, reunida 

telemàticament el 15 de juny de 2020,  

 

ACORDA 

 

Primer.- NOMENAR el senyor Álvaro Mellado Cerezo (UPC) com a representant del Consell de 

l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Comissió Direcció Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

Segon.- NOMENAR el senyor Álvaro Mellado Cerezo (UPC) com a representant del Consell de 

l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Comissió Incidències Equitat Agència de Gestió 

d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 



 

  

Tercer.- NOMENAR la senyora Jival Spassova Krasteva (UOC) com a com a representant titular del 

Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Conferència General del Consell 

Interuniversitari de Catalunya i el senyor Marc Armangué Fajula (UPC), com a suplent. 

Quart.- NOMENAR els senyors Francesc Xavier Rodríguez Rubio (URL) i Genís Vives Cantero (UB) 

com a representant del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Comissió 

d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Cinquè.- NOMENAR la senyora Jival Spassova Krasteva (UOC) com a com a representant titular 

del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Comissió d’Estudiants del Consell 

Interuniversitari de Catalunya i el senyor Marc Armangué Fajula (UPC), com a suplent. 

Sisè.- NOMENAR el senyor Marc Carbonés i Alfaro (URL) com a representant del Consell de 

l’Estudiantat de les Universitats Catalanes a la Comissió de Política Lingüística del Consell 

Interuniversitari de Catalunya. 

Setè.- DONAR COMPTE als organismes anteriorment citats i notificar als interessats.  

 

Barcelona, 17 de juny de 2020 

 

 

 

 

 
Francesc Xavier Rodríguez Rubio 
 

Fedatari i membre de la Comissió Gestora del Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes 
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