
Acta 03-11-2016 
 
Assistents: Mireia Sender, Mohamed El  Jaanin, Jordi Duatis, Martí Obiols, Tashi 
Lewis, Miquel Debón, Júlia Dubois, Marta Galisteo. 
 
Excusats: Carlota de la Presa, Laura Lau, Aitor Aboy. 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
S'aprova l'acta anterior només que es procuri a les actes posterior no fer errors 
gramaticals. 
 
Reclamació PFC/PFM 
 
Han arribat dos mails al correu de la delegació de dos alumnes que han cursat el 
PFC/PFM i que demanen ajuda  a la delegació. 
 
Jordi Ortiz : Va entregar PFC la setmana passada i li han suspès, demana si hi ha 
alguna opció de fer una segona revisió. 
Javi : Ha cursat el Màster Habilitant i comenta que hi ha hagut errors en la 
organització i del professorat causant finalment molts suspensos. 
 
Tema Jordi Ortiz : 
 
3.7 Impugnacions  
En cas de desacord amb els resultats de l’avaluació, l’estudiant pot presentar, en el 
termini de set dies des de la publicació de l’informe d’avaluació del PFC,    un escrit 
raonat d’al∙legació dirigit al director, qui pot determinar la necessitat de constitució 

d’un tribunal de revisió, que estarà format per:   ‐ El director o autoritat acadèmica en 
qui delegui. ‐ El cap de la Secció de Projectes Arquitectònics. ‐ Un professor que 
tingui coneixements sobre el tema plantejat en el PFC. El tribunal de revisió escoltarà 
al president del tribunal de PFC, al professor tutor i a l’estudiant afectat. 
 
Se li comunicarà al alumne de que pot fer i com que la entrega de PFC va ser el 
divendres passat li intentarem fer arribar el missatge per totes les xarxes ( mail i 
telèfon ) per tal de que puguin fer alguna cosa. 
 
Tema Javi:  
 
Es citarà al alumne per la pròxima reunió de la delegació perquè ens vingui a explicar 
exactament que va passar, a més de parlar també amb altres alumnes que van 
cursar juntament el màster. 
 
Es creu que el Mikey Muñoz pot conèixer algun alumne que va cursar màster el any 
passat per tal de que podem posar-nos en contacte amb ells. 
 
La Mireia es posarà en contacte amb el Mikey. 



Els becaris enviaran tot just després de la reunió informan els dos alumnes en 
qüestió. 
 
Eleccions Junta 
 
Dijous 17 de novembre hi ha les eleccions de junta.  
 
El Jordi Duatis que es presenta per ser futur delegat  i per tant proposa de aquell 
mateix dia fer la votació de delegat de centre. 
 
Tota la gent que es va presentar a la junta hauran de enviar una fotografia a la 
delegació per tal de posar-les al vestíbul el 17 de novembre. 
 
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 
 
La Mohamed enviarà un mail a tots demanant la fotografia. 
 
Document informat favorablement per la Comissió de Desenvolupament Estatutari de 
10/03/2016. 
 
Article 12. Composició 
2. Membres electius: 
e) 6 representants dels estudiants matriculats en els ensenyaments oficials de grau i 
màster impartits a l’Escola 
 
A la última o penúltima junta que es va acordar reduir el nombre de alumnes a la 
junta.  
 
Català i la Delegació 
 
El Martí comenta que varis alumnes han comentat que últimament els anuncis de 
facebook estan en castellà. Creu que el idioma oficial hauria de ser el català. 
El Jordi Duatis creu que potser els anuncis importants haurien d'estar en català, 
castellà i angles. 
El Tashi Lewis comenta que ell no sap escriure bé en català. 
La Marta comenta que potser en català molts alumnes ( Erasmus i Senecas ) no 
entendran el contingut. 
La Júlia comenta que el millor seria que hi hagués una coherència , tot castellà, tot 
català, tots els dos idiomes. 
 
català,castellà i anglés : 5 vots 
castellà i català : 1 vot 



castellà : 0 vots 
català : 5 vots 
Llibertat de becari : 1 vot 
 
Es decideix que els cartells es faran en català i els importants tri-lingües. 
 
 
Festa dels TAPS 
 
El Martí li va comentar al Roger Sauquet que la delegació es vol fer càrrec de la festa 
de taps  i ha donat el vist blau. 
 
Proposta Martí : 
 
- 15 -20 min per cada tap de presentació 
- els mateixos alumnes decidiran el format de presentació , si volen explicar 2 , 1 , 10 
alumnes , etc 
- Tribunal : ex alumnes, ex professors, arquitectes de prestigi, persones no 
arquitectes. 
 
Mixt; ex estudiant, ex professor, arquitectes de prestigi i persona professional de 
prestigi no arquitecte. 
 
Segurament la festa dels taps hauria de ser la mateixa setmana de la entrega final. 
Per la setmana que ve els membres de la delegació pensaran possibles propostes. 
 
Segons els calendari acadèmic la entrega final de projectes serà o el dilluns 9 de 
gener o el 16 de gener. 
 
 
Taller de Maquetes 
 
S'ha de enviar un mail a la Mercè ( administradora ) informant-la de la enquesta que 
es va fer i les propostes que van sortir dels alumnes a la hora de gastar el pressupost 
del taller de maquetes. 
 
El Jordi Duatis enviarà el mail. 
 
CDE 
 
Hi ha reunió del CDE el 19 de novembre a les 10:00 del dematí al Campus Nord. 
 
S'ha de decidir qui anirà. 
El Jordi Duatis es presenta voluntari per anar marxant d'hora de la vetllada 
arquitectònica. 
La Mireia Sender també. 
 
 
 
 



 
Xarxes social delegació 
 
El Miquel proposa aportar a la delegació més xarxes socials per tal de arribar més a 
la gent de la universitat, només amb els cartells sembla que no acaba d'arribar la 
informació. Proposa Instagram i Twitter com també el fer-se'n càrrec.  
 
El Tashi remarca la necessitat de deixar clar amb el nom d'usuari qui som. 
 
La Mireia proposta fer a la Vetllada Arquitectònica una sessió fotogràfica i començar 
el projecte que proposa el Miquel amb la Vetllada. 
 
 
Vetllada Arquitectònica 
 
Nit de gintònics : 
 
Han contestat tots els professors menys els Lluís Jubert, però estem convençuts que 
el Amadeu li haurà comentat. Però tots han dit que prefereixen parlar de les seves 
experiències arquitectòniques. Per tant parlar de errades pròpies. 
 
Els hi demanarem que ens envien fotografies de projectes que vulguin explicar. 
 
Errades arquitectòniques, Critiques constructives. 
  
Els hi enviarem un mail també comentant que la conferència va més encaminada cap 
a ; aprendre dels errors i no ; critica brutal. S'encarregarà al Mohamed 
 
L'hora de la conferència segueix se'n a les 10:30 convocant la gent a les 10 i als 
professors abans per tal de fer el sopar. 
 
La Mireia portarà per la setmana que ve un menú  variat de possibilitats mitjançant el 
Just Eat. 
 
Segureta extra de la festa : 
 
El amic del Martí podrà venir. 
 
Gots 
 
Tashi no ha recordat el mail ho enviarà ara després de la reunió. 
 
Gincama grup tobogan 
 
A la passada Vetllada Arquitectònica van organitzar una Gincama amb cerveses. 
El Martí recorda que l'espai de aquest any és més reduït.  
 
Se'ls hi enviarà un mail informant de si volen fer algun tipus de Gincama i que a la 
reunió vinent o mitjançant mail informin de la seva proposta. 



 Es comenta que si es porta a terme hi haurà de haver uns responsables de vigilar 
l'activitat. 
La Júlia parlarà amb el grup tobogan per si volen fer correbirres i dj . 
 
Temàtica 
 
Hi ha material de sobres i un grup de alumnes interessat a fer la decoració. 
Se'ls enviarà un mail proposant si volen fer alguna cosa. 
 
Objectiu de la festa 
 
Comprar forn nou 
Conectors de portàtil 
Comprar fundes noves 
Noves màquines de café 
 
El Jordi Duatis proposa fer un termòmetre que indiqui segons els beneficis de la festa 
que es pot comprar. 
 
El Martí proposa que abans del termòmetre es faci una urna preguntant en que volen 
que es gastin els diners de la festa. 
 
Es posarà una urna al vestíbul amb la pregunta. Els becaris s'encarregaran. 
 
 
Torn obert 
 
El Mohamed recorda el tema del passa classes per tal de reclutar delegats de cada 
quadrimestre explicant també les eleccions que hi haurà properament a la universitat. 
 
La Júlia es presenta voluntària per tal de ajudar al Mohamed. 
El Miquel també s'ofereix. 
El Jordi també s'ofereix. 
 
Avui mateix es podria fer quadrimestre 1 i 2 , sinó s'ha de parlar per un altre dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beguda 
 
El Martí està esperan pressupost. 



 
Tickets 
 
Si es fa tickets 
 
Barra 
 
Tashi, Martí,  Moha, Aitor, Miquel, Mireia,Duatis. 
 
Algú més de la delegació vol ajudar? que respongui a l'acta. 
Quan sapiguem la quantitat de persones es podrà fer els torns de barra 
 
Neteja 
 
El Jose es pronunciarà entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent. 
 
 
Candidatures Junta d'escola  
 
S'han presentat a la Junta : 
 
Mohamed El Jaanin 
Martí Oviols 
Jordi Duatis 
Mireia Sender 
Gerard Pèrez 
Álex Cuesta 
Aitor Aboy 
Mikey Muñoz 
Àlex Saorín  
 
En total 9 candidatures ( 8 places ) 
Votacions 17 de novembre 
 
 
Proposta Festa Taps 
 
El Martí proposa que nosaltres preparem a festa final dels taps per fer-la a final de 
curs i buscar també invitats que puguin comentar després de la explicació de cada 
tap. 
 
És un acta que fa escola. 
 
El Martí enviarà un mail a direcció portant la proposta. En cas  afirmatiu es parlarà 
amb els coordinadors de cada tap per informar i començar a treballar.  
 
 
Comissió Permanent 
 



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. 
  
 
Taller de Maquetes 
 
Ja s'ha tret la urna del passadís i s'han passat les propostes al Àngel que ho portarà 
a direcció per tal de veure si encara està el pressupost disponible. 
 
S'ha de enviar doncs una mail a direcció ( Mercè ) fent la proposta, posant també el 
director i el cap d'estudis. El Mohamed enviarà el mail. 
 
 
CDE 
 
Es va tramitar tard les beques i es volien reduir un mes de treball. Ja ho han 
solucionat però els becaris hauran de tronar a presentar-se.  
 
Es vol estudiar que hi hagi només un representant per centre de cada departament. 
Documents de mínimes coses a fer per part de la delegació. 
Modificació de la normativa del CDE. 
Participació amb el CEUCAT. 
Es remarca el manteniment de l'equip de so, Terrassa i Barcelona es va comprometre 
a netejar-lo. 
 
 
Torn Obert 
 
El Jordi i el Aitor han fet més hores al setembre del compte i el Jordi diu que el 
divendres no farà les seves hores. 
 



Es va penjat un cartell al facebook dient que l'últim dia de recollir les bosses de les 
taquilles era el dilluns 31 però es prolongarà fins al dimecres 2 ja que sent casi pont 
potser hi haurà la meitat de alumnes. 
 
 
 
 


