
 
 

Acta d’acords de la 5a reunió de la Comissió Gestora del CEUCAT 

Assistents: Sr. Albert Moragas Fernández (URV), Sr. Marc Carbonés i Alfaro (URL), Sr. Francesc 

Xavier Rodríguez Rubio (URL), Sr. Genís Vives Cantero (UB), Sr. Francesc Almendros 

Viladerrams (UB), Sr. Jair Wells Llanos (URV), Sr. Fouad Aouaj Khtira-Takkal (UOC), Marc 

Armangué Fajula (UPC), Sra. Dana Sánchez Oussedik (UB). 

Excusats/des: Sra. Jival Spassova Krasteva (UOC) 

Ordre del Dia: 

1. Debat i aprovació, si escau, de les actes de les dues reunions anteriors 

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

3. Redacció de la convocatòria i l’ordre del dia del Plenari del CEUCAT 

4. Assumptes sobre els membres de la Comissió de Política Lingüística 

5. Torn obert de paraula 

Lloc de la Reunió: Telemàtica mitjançant Microsoft Teams 

Durada de la Reunió: Divendres 18 de Setembre de 2020 de 19:30 a 20:00 

 

Acords: 

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

 

S’aprova per consens que el Sr. Genís Vives s’encarregui de la gestió dels dubtes associats a la                 

Protecció de Dades de les reunions gravades de Comissió Gestora del CEUCAT. 

 

S’aprova per consens penjar aquestes actes d’acords quan puguin ser firmades pels fedataris             

de la Comissió Gestora. 

 

S’aprova per consens que el Sr. Genís Vives actualitzi les llistes de correu electrònic amb la                

configuració actual de la Comissió Gestora. 

 

2. Estat del Reglament del CEUCAT 

 

No consten acords. 

 

3. Elecció de dies per les reunions d’elaboració del Reglament 

 

No consten acords. 
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4. Accions a fer fins a l’extinció de la Comissió Gestora del CEUCAT 

 

S’aprova per consens que, en la següent reunió de Comissió Gestora, es parli de l’estat dels                

càrrecs i responsabilitats dels membres de la Comissió Gestora. 

 

S’aprova per consens convocar un plenari abans del dia 30 de setembre en el que s’haurà de                 

debatre si es prorroga la tasca de la Comissió Gestora. 

 

5. Torn obert de paraula 

 

S’aprova per consens que la 6a reunió de Comissió Gestora i la següent reunió del Grup de                 

Treball sobre el reglament del CEUCAT tinguin lloc el mateix dia, consecutivament i amb una               

pausa entremig, juntament amb la creació d’una enquesta de disponibilitat horària pertinent            

amb dates de la setmana del 14 de setembre de 2020 excloent-ne el diumenge. 

 

 

 

 

 

Els Fedataris de la Comissió Gestora firmen aquesta acta d’acords. 
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