
 
 

Acta d’acords de la 4a 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. Marc Armangué Fajula (UPC), Sr. Francesc Xavier Rodríguez Rubio 

(URL), Sr. Jair Wells Llanos (URV), Sr. Genís Vives Cantero (UB) 

Excusats/des: Sr. Álvaro Mellado Cerezo (UPC), Sra. Dana Sánchez Oussedik (UB), Sr. Fouad 

Aouaj Khtira-Takkal (UOC) 

Ordre del Dia: 

1. Debat sobre la necessitat d’enregistrar les reunions 

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

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

4. Eleccions de nous càrrecs externs i situació dels vigents 

5. Presentació i discussió de propostes sobre el Pacte estatal contra la violència de             

gènere 

6. Assumptes sobre transparència del CEUCAT 

7. Debat sobre la participació a un festival massiu per la Pau mundial en diferents              

aspectes 

8. Discussió sobre els punts que queden a fer durant el Curs 20/21 

9. Tancament del Curs 19/20 i valoració de la feina feta durant aquest període 

10. Torn obert de paraula 

Lloc de la Reunió: Reunió telemàtica mitjançant Google Meet i, a partir de l’acord sobre 

gravació de les reunions, mitjançant Microsoft Teams 

Durada de la Reunió: Dijous 30 de Juliol de 2020 de les 18:00 a les 20:00 

 

Acords: 

1. Debat sobre la necessitat d’enregistrar les reunions 

 

S’acorda, per quatre vots a favor i dos en contra, gravar les reunions telemàtiques a partir                

d’ara. 

 

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

 

S’aprova l’acta de la reunió anterior. 

 

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

 

No consten acords. 
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4. Eleccions de nous càrrecs externs i situació dels vigents 

 

S’acorda deixar pel setembre l’elecció de la vacant a la Comissió de Política Lingüística, la qual                

passarà posteriorment per plenari. 

 

S’acorda que la Sra. Jival Spassova (UOC) pregunti als responsables pertinents sobre el traspàs              

de responsabilitats a la Comissió de Política Lingüística del CIC de l’anterior representant de la               

UOC al Sr. Fouad Aouaj (UOC). 

 

S’acorda per consens que el Sr. Genís Vives (UB) sigui nomenat enviat del CEUCAT a la Comissió                 

de Seguiment del Pacte Nacional sobre la Societat del Coneixement. 

 

5. Presentació i discussió de propostes sobre el Pacte estatal contra la violència de             

gènere 

 

S’acorda donar recolzament a la proposta que ha arribat des del Pacte d’Estat contra la               

Violència de Gènere en aspectes de beques i doctorands, però apuntant que el coneixement              

s’hauria de quedar a Catalunya en comptes d’ “anar a fora”. 

 

6. Assumptes sobre transparència del CEUCAT 

 

S’acorda dur a terme les passes necessàries per complir amb la normativa de transparència i               

bon govern. El Sr. Genís Vives (UB) s’ofereix a fer les modificacions a la pàgina web. 

 

7. Debat sobre la participació a un festival massiu per la Pau mundial en diferents              

aspectes 

 

S’acorda fer un formulari de decisió vinculant per a decidir si el CEUCAT participa o no en                 

aquesta situació. Hi haurà tres dies de votació a partir que es consideri que es disposa de la                  

informació necessària per discutir-ho en els diversos Consells d’Estudiants de Catalunya, 

 

8. Discussió sobre els punts que queden a fer durant el Curs 20/21 

 

S’acorda per consens dur a terme una enquesta de disponibilitat horària als membres de la               

Comissió Gestora una setmana abans d’iniciar el mes de setembre per decidir quan tindrà lloc               

la 5a reunió de la Comissió Gestora. 

 

9. Tancament del Curs 19/20 i valoració de la feina feta durant aquest període 

 

No consten acords.  
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10. Torn obert de paraula 

 

S’acorda que el Sr. Genís Vives (UB) revisi fins quan s’hauran de conservar les gravacions de les                 

reunions de la Comissió Gestora del CEUCAT. 

 

 

 

 

 

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