
 
 

Acta d’acords de la 2a reunió de la Comissió Gestora del CEUCAT 

Assistents: Sr. Albert Moragas Fernández (URV), Sra. Jival Spassova Krasteva (UOC), Sr. Marc 

Carbonés i Alfaro (URL), Sr. Álvaro Mellado Cerezo (UPC), Sr. Marc Armangué Fajula (UPC), Sr. 

Francesc Xavier Rodríguez Rubio (URL), Sr. Jair Wells Llanos (URV), Sra. Dana Sánchez Oussedik 

(UB). 

Excusats/des: Sr. Genís Vives Cantero (UB), Sr. Fouad Aouaj Khtira-Takkal (UOC), Sr. Edi López 

(UdG), Sr. Matías Sanandrés Capó (UAB). 

Ordre del Dia: 

1. Debat i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 

2. Estat de les responsabilitats de la Comissió Gestora del CEUCAT 

3. Creació i aprovació, si escau, i implantació d’un calendari de presentacions i            

entregues de projectes de la Comissió Gestora del CEUCAT 

4. Presentació i discussió de propostes a enviar al Grup de Treball de l’Agenda 2030 del               

CIC 

5. Estat de la Declaració conjunta davant la sentència del Tribunal Suprem 

6. Torn obert de paraula 

Lloc de la Reunió: Reunió telemàtica mitjançant Google Meet 

Durada de la Reunió: Dijous 2  de Juliol de 2020 de les 18:00 a les 20:00 

 

Acords: 

1. Debat i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 

 

S’aprova modificar l’acta de la reunió anterior per tal d’incloure els mínims indicats pel Sr.               

Marc Carbonés i Alfaro (URL) d’acord amb la Llei 26/2010. 

 

S’aprova l’acta de la reunió anterior que inclou les modificacions aprovades en aquest punt. 

 

2. Estat de les responsabilitats de la Comissió Gestora del CEUCAT 

 

S’acorda incentivar la participació dels membres de la Comissió Gestora en aquesta. 

 

3. Creació i aprovació, si escau, i implantació d’un calendari de presentacions i            

entregues de projectes de la Comissió Gestora del CEUCAT 

 

S’acorda per consens fer ús del Google Calendar per a ubicar-hi tots els esdeveniments              

importants en els que participa el CEUCAT. El Sr. Marc Carbonés i Alfaro (URL) es compromet a                 

començar a omplir aquest Google Calendar mitjançant el Drive de coordinacio@ceucat.cat i hi             

convidarà a tothom per agilitzar aquest procés. 
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4. Presentació i discussió de propostes a enviar al Grup de Treball de l’Agenda 2030 del               

CIC 

 

S’acorda per consens notificar als organitzadors del Grup de Treball de l’Agenda 2030 que              

haurien de tenir en compte que, en aquesta època, els estudiants estan duent a terme els                

exàmens de final de curs. Degut a això, seria precís que, per tal de treballar amb el document                  

que se’ls facilitarà, es permeti a aquesta Comissió Gestora una setmana o dues més. 

 

S’acorda procedir a la revisió del document de propostes per al Grup de Treball de l’Agenda                

2030 i també l’enviament del document definitiu al Grup de Treball. 

 

5. Estat de la Declaració conjunta davant la sentència del Tribunal Suprem 

 

S’acorda per consens no dur a terme aquesta Declaració conjunta. 

 

6. Torn obert de paraula 

 

S’acorda que, quan calgui actualitzar el llistat de membres actius de les universitats al CEUCAT               

i/o a la Comissió Gestora, aquestes universitats enviïn un correu electrònic a            

coordinacio@ceucat.cat amb els canvis oportuns. 

 

 

 

 

 

El/s Fedatari/s de la Comissió Gestora firma/firmen aquesta acta d’acords. 
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