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

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
Miquel Debón : no em va quedar clar perquè no es va assistir a la reunió de la 
comissió permanent. 
 
Mireia Sender :  Les dos persones de la comissió permanent no van contestar els 
 e-mails enviats des de la delegació informant de la reunió ( enviats amb una setmana 
d'antelació ) i la Mercè va trucar el mateix dia de la reunió preguntant on estaven els 
representants d'estudiants i el Mikey Muñoz en aquell moment no podia i no va anar. 
 
Vetllada Arquitectònica 
 
Gots 
Ja estan a la delegació. La MIreia els va anar a buscar i va agafar el resguard de la 
compra. 
 
Beguda 
Finalment s'haurà de pagar en efectiu i s'hauria de portar demà els diners. 
El tresorer  haurà de treure 1840 euros. 
 
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 
Solucionat. 
 
DJ 
Solucionat. 
 
Altaveus 
Només tenim un altaveus en comptes de dos.  
S'haurà de demanar que els DJ portin el seu. 
Al magatzem hi ha uns altaveus , es pot anar a mirar si poden funcionar. 
El Tashi pregunatrà també a un amic. 
 
Seguretat 
Finalment s'ha contractat una persona de la mateix empresa de la universitat. 



 
 
Decoració 
El grup de noies de QM 6, amb el material que ja tenim, faran la decoració de la festa. 
 
Nit de Gintònics 
 micròfons 
Invitat especial : Josep Ricard 
USB : imatges  
Sopar Just Eat : demanar per estar llestos per sopar a les 9. 
Tashi : podríem posar un USB amb fotografies extra per si de cas. 
 
Qui vulgui que enviï a la delegació el que vulgui. 
 
Mohamed i Jaime són vegans. 
 
Grup tobogan 
 
Gincama : 
 
20 equips  
325 gots de cervesa 
 
1 ) 2 de 100 
2 ) 2 de 50 
3) no hi ha cervesa 
4) no hi ha cervesa 
5) 25   
 
Premi : botella de Jaguer ( 10 euros ) 
5 taules 
 
11/11:30 vindran per muntar la Gincama, agafaran 5 taules de la N1. 
 
DJ : 
 
12-1:30 : Andrei 
1:30-3:45 : Roger i Eduard 
3:45 - final : Aitor 
 
Si el Aitor es cansa es posarà algun altre DJ anterior o una llista de reproducció 
Grup Tobogan preguntaran si poden portar un altre altaveu 
 
Distribució de l'espai 
 
Apagarem els llums del pàrking 
2 portes obertes 
Balles  
Col·locació DJ : cantonada banc biblioteca. 
Col·locació Barra : al costat del ascensor. 



Als lavabos s'han de entrar només de manera lateral 
 
Moure els sofàs fins al replà del mig ( possibilitat a estudiar ) 
 
 
Propostes objectius Vetllada Arquitectònica 
Forns ( moltes persones ) 
Sofà ( neteja , + quantitat, hamaca ) 
Liquadora 
+ microones 
Allargadors a les aules teòriques i pràctiques. 
Ambientadors WC homes 
Fumigar terrassa abelles 
Impresora 3D 
Impresora A3 
Màquina de tall làser 
Cendrers 
 
Altres : 
Millor menjar 
Millor internet 
Canvi equip docent ( o tenir més gent jove ) 
Taules individuals noves a teoria 
Sala de maquetes per estudiants que sigui més gran i en millors condicions 
Millors cadires ( cadires vermelles ) 
Denuncia males formes del personal de seguretat de les nits  
Més taules per esquerrans 
Que la cafeteria tanqui més tard 
Més vida universitària 
 
Quedada 
Quedarem a les 6 per organitzar-ho tot. 
Don hielo: trucar per demanar el gel. 
 
Preus 
Gintònic a 1 euro només el primer ( blanco conferència ), només es poden comprar 
un a un. 
Cervesa de color rosa a preu 1.5 euros 
Cervesa a 1 euro durant la conferència 
Pack cervesa 5 euros ( 4 cerveses ) 
Cubatas de color blau a preu 3.5 euros 
Begudes no alcohòliques  a preu 1 euro 
 
 
Màster Habilitant 
 
1a edició : 8 alumnes _ gens contents 
2a edició : 15 alumnes ( Mikey ) _ no gaire contents  
3a edició : 60 persones ( Duatis ) _ no 100 % contenta 
 



Normativa ( Mireia )_ hi ha alguns punts que ens poden ajudar 
Enquesta totes les edicions dels mateixos ítems com han funcionat. 
 
Ítems: 
Nivell del projecte 
calendari classes teòriques que podrien ser més útils que quan s'han fet 
 
S'ha de fer una llista amb els ítems exactes. El Mikey s'encarregarà de fer aquesta 
llista ja que es alumne de Màster Habilitant actualment. 
 
A la ETSAB també ha anat bastant malament la primera edició de Màster, ens han 
proposat de reunir-nos per parlar del tema. 
 
PFC 
 
No sabem res. 
 
Eleccions Junta 
 
Avui estan sent les eleccions membres de junta  de junta .  
 
Taller de Maquetes 
 
Es recorda al Jordi Duatis que enviï el mail a la Mercè el abans possible. 
 
Tresoreria 
 
Finalment el pagament de Moritz es farà mitjançant transferència. 
 
 
CDE 
 
HI ha una reunió molt important del CDE dissabte 19 de novembre. 
 
Ordre del dia : 
- hora de becaris de cada delegació 
-  
 
NO fa falta que vagin dues persones per tant anirà només el Jordi Duatis i la Mireia 
Sender es quedarà ajuda'n a la Vetllada Arquitectònica. 
 
Queixa Martí respecte el equip de so que ens ha deixat el CDE, ens han posat 
problemes i també no està complet. 
 
Material DEAV 
 
Si una persona que ha agafat en préstec la taula de llum quan ho ha de fer es troba 
la delegació tancada i la deixa perduda per algun aula , aquesta persona es posa en 
una llista negra i ja no se li deixa o se li posa una multa igual que la biblioteca quan 
no tornes un llibre. 



 
Una altra opció es posar una fiança. 5-10 euros igual que els cascos. 
Si algú deixa la taula de llum a consergeria cal que enviï un mail a la delegació. 
 
5 euros = fiança 
S'haurà de fer un cartell informatiu i una " pegatina " que es posarà a la taula ( feina 
de becaris ). 
 
Els delegats han de també apuntar quan algú agafa alguna cosa. 
 
 
Reciclatge 
 
Posar un cartell a les papereres per que sàpiguen de que és cada cosa. 
Fem a la delegació una campanya de reciclatge? 
Haurien d'estar junts sempre un blau i un groc perquè la gent tingui més facilitat de 
reciclar. 
 
Moure les papereres per tal de que estiguin intercalats els colors parlant abans de tot 
amb els de neteja ( feina Miquel ) . 
 
 
Torn Obert 
 
Es parlarà del canvi d'horaris la setmana que ve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


