
Acta 10-11-2016 
 
Assistents: Mireia Sender, Mohamed El  Jaanin, Jordi Duatis, Martí Obiols, Tashi 
Lewis, Miquel Debón, Júlia Dubois. 
 
Excusats: Carlota de la Presa, Laura Lau, Aitor Aboy. 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
S'aprova l'acta anterior. 
 
Vetllada Arquitectònica 
 
Gots 
Arriben el dia 17 de novembre però no han concretat la hora exacta. 
Estarem atents. 
 
Beguda 
S'ha contractat finalment a Moritz ja que era bastant més econòmic. 
Se'ls hi ha de pagar en " cash " el dia que portin el material, seran uns 1500-1600 
euros.  
 
Moritz : 44 euros el barril 
Estrella Dam : 74 euros el barril 
 
Ho portarien tot el dia 17 de novembre. Hem demanat 3 tiradors, 3 o 4 barres 
 
Neteja 
Els de neteja ja han confirmat i faran la neteja per 300 euros, també netejaran les 
entrades. Nosaltres haurem de fer el pàrking.  
 
El Martí proposa apagar la llum del pàrking per intentar que no hi hagi tanta gent i 
entrin al edifici. 
 
Direcció 
Han demanat un escrit per part de la delegació que expliqui el funcionament de la 
neteja i seguretat de la festa. 
 
S'encarregarà el Martí.  
 
DJ 
S'encarreguen de la música el grup del tobogan que també faran una Gincana. 
També estarà l'Aitor. 
Música 1 : Aitor ( 1 h al principi ) 
Música 2 : Comercial i general ( resta de la nit )  
 
S'han de distribuir doncs en el excel de horaris. 
 



Gincana : 5 proves, 20 equips de 5 persones cadascun ( 3 proves ), 10 equips ( 
quarta prova ), 5 equips ( cinquena prova ). 
 
Timetable: 
Gintònic : 10-12 
Musica 2 : 12-1/2 
Musica 1 : 1/2 - 3/4 
Musica 2 : resta de la nit 
 
Proves: 
1 i 2  beer pong, 3 samarreta congelada, 4 cadena de roba, 5 circuit birra-activitat. 
 
Nombre de cerveses que necessitaran : 300 cerveses ( 3 barrils més o menys ) 
Enviaran un mail amb el nombre exacta. 
Preu de participació : 3 euros aproximadament 
 
1 cervesa = 0.6 euros  
 
Altaveus 
El Martí anirà a buscar-los el dijous al dematí. 
 
Seguretat 
El Martí proposa anar a comprar una balla per tal de fer la barricada de les escales 
que pugen cap al vestíbul de d'alt. Es pot comprar al Leroy Merlin i ho paga la 
delegació. 
 
El Martí anirà a comprar-la. 
 
Decoració 
El grup de noies de QM 6, amb el material que ja tenim, faran la decoració de la festa. 
 
Nit de Gintònics 
S'ha de fer un cartell informatiu de la conferència. S'encarrega el Jordi Duatis. 
 
Tots els professors han contestat però falta que enviïn els documents que volen que 
es projectin durant la nit de gintònics. 
També buscar nosaltres imatges que es podrien projectar a la conferència. 
 
La Mireia ha estat fen la recerca de Just Eat i ha trobat que : 
6 restaurants italians 
3 restaurants japonesos 
1 restaurant mexicà 
1 restaurant xinès 
2 restaurants espanyols 
2 restaurants americans 
 
La majoria tenen un cost de entrega entre 2 i 3 euros i un mínim de demanda entre 
15 i 20 euros que segur amb tots superem. 
 
 



Festa dels Taps 
 
Dimecres 11 de gener. 
Fer Taps primer cicle ( 6 ), Taps de lletra ( 8 ), Màster Habilitant, Màster sostenibilitat, 
Màster Paramètric. 
 
15 min per grup ( 1:30h Taps primer cicle, 2h Taps de lletra, 1h Màsters) = 4h 
10 min per grup ( 1h Taps primer cicle, 1:20h Taps lletra, 40 min Màsters ) = 3h 
 
Comentaris cada 2 grups i 10 min per cada grup. 
 
S'ha acordat amb el Sauquet el 11 de genera , dos dies després de l'entrega de Tap. 
Proposta : 
 
1 ex-estudiant : Berta Fusté, Bernat Colomer, Ferran Martori, Nèstor Jimènez, Pep 
Tornavell, Adrià Vilajoana. 
1 ex-professor : Toni Gironès, Emiliano Lòpez, Dani Freixes,Jordi Badia.  
1 arquitecte prestigi: Josep Lluís Mateo, Flores i Prats, Barozzi Veiga. 
1 professió prestigi : Josep Rosell ( Escenògraf ), Sociòleg ( Sauquet ), Curro Claret 
( Artista ) , Xavier Major ( ecòleg ). 
 
Màster Habilitant 
 
El Sebastià ve com a representació del tema que va obrir el Javi amb el missatge que 
va enviar la setmana passada respecte en funcionament del curs passat del Màster. 
Els dos de la primera generació de Màster. 
 
- Inici del Màster finals de setembre principis de octubre. 
- Al voltant de novembre van canviar la entrega de gener del primer quadrimestre per 
una al desembre ( 1 mes menys de feina ).  
- Entre el gener i el febrer havien de arribar uns mails , per part dels professors, per 
fer correccions ja que no començava el curs fins el febrer, aquets mails no van arribar 
mai. 
- Al febrer els professors van comentar que ara s'havien de enfocar els projectes i si 
es volia es podia canviar moltes coses. 
- Al abril es va fer una entrega on s'indicaven els alumnes que serien aptes per 
entregar al juny ( 1a convocatòria ) o haurien d'anar a febrer ( 2a convocatòria ). 
- Quan faltaven 15 dies per la entrega de juny van canviar el format de la entrega fent 
una sense tribunal que indicaria qui podria entregar al setembre ( canvi 1a 
convocatòria ) ( 6 de juny ) 
Preu tribunal 90 euros  
- El 20 de juny van enviar un correu informant que per causes de normativa no es 
podria realitzar la 2a convocatòria al febrer i la van avançar al 31 d'octubre. 
- Finalment les dues convocatòries es portaven un mes. 
- Al setembre ( la mateixa setmana ) van anunciar la data de la primera convocatòria, 
cosa que ningú va poder entregar. 
- Tothom ha acabat entregant al 31 d'octubre.  
- 5 aprovats i 3 suspesos. Van dir que enviarien un mail als suspesos per indicar la 
següent convocatòria i com es farien les correccions ( tornar a matricular ). 
 



Al Sebastià li agradaria poder aconseguir tornar a fer un quadrimestre de màster per 
poder tornar a començar o seguir amb el mateix sense pagar la matricula. 
 
S'hauria de parlar amb direcció per tal de veure, a primeres, quines solucions 
proposen per aquests tres alumnes i depenent de la seva posició es mirarà que 
podem fer. 
 
Victor Seguí, Juan Ramon Blasco, Roger Sauquet, Adolf Sotoca, Mercè Aguilera. 
S'hauria de convocar una reunió amb aquestes persones per tal de fer aquesta 
primera aproximació. 
El Javi i el Sebastià enviaran una queixa formal a Roger Sauquet, Adolf Sotoca, 
Victor Seguí i amb còpia a la delegació, explicant tota la problemàtica. 
 
Els membres de la delegació estudiaran profundament la normativa de màster per tal 
de tenir tota la informació al cap a més a més de parlar amb altres estudiants que ens 
puguin donar més informació. 
 
Situació : 
 
1a edició : 8 alumnes  
2a edició : 15 alumnes ( Mikey ) 
3a edició : 60 persones ( Duatis ) 
 
Normativa ( Mireia ) 
 
Ratio : professors - alumnes 
 
PFC 
 
El noi de PFC va enviar el dia 3-11-2016 un mail al director Victor Seguí però encara 
no li ha contestat. L'informarem de que es posi en contacte amb la Montserrat Astals 
de manera que ella pugui tornar a avisar al Victor. 
 
Eleccions Junta 
 
Dijous 17 de novembre hi ha les eleccions de junta.  
 
Han enviat la fotografia ( - ) 
 
- Martí Obiols Galí  
Mohamed El Jaanin El Abboudi  
Enrique Nieto Cuevas  
- Mireia Sender Martí  
Gerard Pérez Torné  
- Alejandro Cuesta Hidalgo  
Aitor Aboy Couceiro  
- Jordi Duatis García  
Alejandro Saorin Miras 
 
 



 
Taller de Maquetes 
 
Es recorda al Jordi Duatis que enviï el mail a la Mercè el abans possible. 
 
Tresoreria 
 
El Jordi Duatis i el Miquel Debón han obert ja un nou compte a la Caixa d'Enginyers. 
Posant 5175 euros. 
 
S'ha de demanar a la Laura Lau l'extracte del compte bancari anterior. 
 
Enviar mail Laura. Mireia 
 
 
Representació Departaments 
 
Barcelona ha decidit els seus representants departamentals però volen que 
assisteixin representants de cada delegació i ens pregunten quins representants 
volem escollir nosaltres. 
Es renovarà el Mohamed que ja és actualment representant del departament de 
Tecnologia i quan s'hagin escollit els membres de junta tornarem a parlar del tema. 
 
 
Comissió Permanent 
 
A la reunió anterior hi havia auqest punt a l'ordre del dia. 
 
() 
Es vol canviar alguna cosa de la Normativa del Grau 2014, hi haurà reunió el dia 7 de 
novembre a les 12 h a la sala de juntes de direcció. 
 
Ordre del dia  
- Aprovació acta anterior 
- Trasllat d'expedients 
- Canvis programa de grau 
- Informació sobre la convocatòria de projectes d'innovació docent 
- Informacions diverses 
- Torn obert 
 
El canvi que volem proposar es el de treure la clàusula que determina que un alumne 
pot repetir una assignatura de projectes de la mateixa branca si ho argumenta. 
Actualment la manera que ha utilitzat molta gent per tal de repetir un Tap de la 
mateixa lletra és fen trampes i a altra gent que ho ha demanat mitjançant la manera 
legal amb la clàusula de la normativa se li ha dit que no. 
 
Els delegats de la comissió permanent són : Mikey Muñoz i Laura Lau. 
 
Se'ls hi preguntarà si poden assistir.  
Si es porta una proposta solucionant el tema millor. 



() 
 
Sel's hi va enviar un mail a la Laura i al Mikey i cap dels dos va assistir a la reunió.  
Es tractava de una reunió important on s'havia de portar una proposta que afavoria a 
tots els estudiants de la universitat i aturava les injustícies. 
 
La Laura Lau no va respondre al mail i el Mikey no va assistir argumentant que ja ha 
presentat la seva renuncia a ser delegat de centre. 
 
Com que encara no s'han escollit els membres de la junta se suposa que el Mikey és 
delegat en funcions.  
 
El cas és que no ha assistit ningú i és una irresponsabilitat per part nostra i 
haguéssim sabut que no podrien anar s'hagués buscat un substitut , per tant siusplau 
si no podeu anar a alguna reunió siusplau feu-ho saber mitjançant el mail de la 
delegació. 
  
 
Torn Obert 
 
El Jordi Duatis demà no farà les seves hores de becari perquè no té classe a la 
universitat i a la tarda va a una reunió del CDE de la Comissió de beques, i que per 
tant necessita el dematí per fer altres coses que no són de la delegació. 
 
El Dijous passat és va fer un passa-classes per el Qm 1 i és va obtenir un delegat de 
aquest quadrimestre , és diu Andrei Simon. S'ha de continuar fen el mateix amb la 
resta de cursos. 
 
 
 
 
 
 


