
Acta 06-10-2016 
 
Assistents: Mireia Sender, Mohamed El Jaanin, Miquel Debón, Jordi Duatis, Aitor 
Aboy, Mikey Muñoz. 
 
Excusats: Carlota de la Presa, Laura Lau, Martí Obiols. 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
S'aprova l'acta anterior 
 
Assistència Ple CDE 
 
Hi haurà una reunió del CDE entre els dies 15-23 de octubre ( el més probable és 
que sigui en cap de setmana ). Aquesta nit s'acaba la votació per doodle.  
Demà s'enviarà un mail informant de la data escollida i via mail s'haurà de decidir qui 
assisteix. 
 
Valoració Acta de Benvinguda  
 
El passat dijous no va assistir ningú a l'acta ja que tenim la creença de que els de 
qm1 no estaven al grup de difusió. S'ha de tenir en compte que la manera que ja 
teníem anterior de anar a la classe directament a informar als estudiants és la més 
afectiva, per tant el més important es fer el " passa-classe" . 
 
El Jordi Duatis proposa fer un " passa-classes " de tots ela quadrimestres fins al 6 per 
tal de informar sobre el tema de delegat de quadrimestre. 
 
El Mohamed El Jaanin creu que potser hauríem de tornar a convocar l'acta de 
benvinguda però la resta de delegats creu que no fa falta. 
 
Voluntaris : Clara Rosell, Jordi Duatis, Miquel Debón i Mohamed El Jaanin, Aitor 
Aboy. 
 
Departament de Tecnologia 
 
Tots els departaments tenen un representant dels alumnes.  
El departament va enviar un correu convocant una reunió en la que també 
convocaven la renovació del representant. 
 
El Mohamed El Jaanin està interessat en renovar el càrrec. Tot seguit El Mohamed 
ens llegeix una mail en el que informa de manera objectiva per part de la Delegació 
ETSAV per tal de enviar-la a la Delegació ETSAB. 
 
Tots els delegats acceptem la proposta del Mohamed i estem d'acord amb tot el 
redactat. 
 
 



Eleccions Junta 
 
Hi haurà eleccions de Junta i Claustre el 28 de octubre. 
8 membres a la junta 
2 membres al claustre 
 
Conjunta o individual? 
Presentació candidatures del 24 - 27. 
 
Delegat de centre : Mikey Muñoz. 
 
La majoria de la delegació creu més en la presentació conjunta tot i que hi ha alguna 
discrepància. 
 
El Mikey comenta el tema del canvi de reglament sobre tenir suplències en cas de 
que algun representant de junta no pugui assistir a alguna reunió. 
 
Redactar una carta al secretaria acadèmic fen la nostra proposta. S'encarregarà el 
Mikey. 
Normalment hi ha 2 o 3 juntes d'escola a l'any. 
 
Mohamed El Jaanin, Mireia Sender, Jordi Duatis, Clara Rosell, Mikey Muñoz, Aitor 
Aboy. 
 
 
Vetllada Arquitectònica 
 
Els del quadrimestre del Mikey han comentat que estan interessats però que han de 
saber el que haurien de invertir. 
 
Hi ha una llista de gent que s'ha apuntat com a voluntaris per ajudar a la festa. 
 
El Mikey proposa que es podria fer un sopar si es vol fer alguna cosa a la universitat. 
Dijous Gintònic i Divendres sopar i festa. 
 
La Mireia segueix defensen Gintònic i Festa. 
 
Mohamed creu que hem de seguir apostant per la festa de sempre. 
 
Si organitza un altre grup la festa hem de tenir en compte que aquest anirà a treure 
benefici, cosa que no segueix les politiques que hem seguit sempre a la delegació. 
 
Proposta temàtica nit de gintònics :  
 
Opció 1 : Invitar tots els professors i gent del pas que es jubilen per tal que facin una 
conferencia de la vida, que passa després de la carrera? com van ser els inicis de la 
universitat ? 
 
Opció 2 : Marzà i Tobella. 
 



Els hi podríem passar la informació de pressupostos al grup voluntari de muntar la 
festa ( avui o demà ) i que abans de dimarts presentin una proposta.  
 
Jordi Duatis ho buscarà. 
 
Opcions dia de la festa: 
Divendres 22 - 10 - 2016 
Divendres 28 - 10 - 2016 
Divendres 4 - 11 - 2016 
 
Crearq 
 
La Mercè està malalta i no es possible fer-li ara la petició de pressupost de les 
conferencies.  
El Jordi intentarà posar-se en contacte amb el Blasco per havíem si aconseguim el 
pressupost. 
El Jordi proposa que la delegació avanci els diners i que després l'escola ho torni a la 
DEAV.  
( transport + inscripció ) = transport + 225 
 
Tothom està d'acord. 
 
Proposta Clara Rosell 
 
Encara no ha pogut parlar amb el Sauquet. 
 
Torn Obert 
 
Àngel - Taller de maquetes; caladora, fil calent nou. 
 
La Mireia proposa que es faci un cartell que informi : Hi ha pressupost per millorar la 
sala de maquetes 24 h , proposeu el que creieu que es podria comprar i la delegació 
ho passarà als encarregats del taller. 
 
El Mohamed proposa posar una urna al " hall " per tal de que la gent ho vegi més.  
El Miquel també està d'acord. 
Encarregats : Mohamed i Miquel. 
 
El Mohamed ha parlat amb el Marc Montoliu i vindrà demà a deixar les claus. 
 
Es comenta també que el departament de cultura de la ETSAB té conferències molt 
més interessants de les que tenim aquí, i com que encara la Carlota encara no ens 
ha informat de la reunió on es presentava la agenda no sabem que es farà aquest 
curs. 
 
La Mireia proposa fer un estudi per una conferencia sobre el pla amb el màster 
habilitant per tal de informar. S'ho estudiarà. 
 
Mohamed ; podríem aprofitar les visions dels docents del màster i els estudiants que 
ja  l'han fet. 



El Miquel remarca que el no assistir a la reunió i no estar excusat és greu. La Mireia 
està totalment d'acord. 
 
Les pròximes reunions començaran a les 14:00 per tal de acabar abans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


