
Acta 22-9-2016 
 
Assistents: Mireia Sender, Mohamed El  Jaanin, Miquel Debón, Jordi Duatis, Martí 
Oviols i Aitor Aboy. 
Excusats: Carlota de la Presa, Mikey Muñoz, Laura Lau. 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
El Martí va enviar un correu informan de que en la pròxima renovació de Junta li 
agradaria formar part de la Comissió Permanent. 
 
 
Benvinguda dels estudiants nous a l’ETSAV 
 
El edc és problemàtic ja que molts professors es se’l salten i no podrà assitir molts 
delegats. 
 
S’ha de buscar el power point.  
Si es després de classe , es pot demanar al Dionís de acabar mitja hora abans.  
 
- Parlar amb el Dianís 
- Mail 
- Cartell 
- Mirar si hi ha suficients cerveses 
- Material : Pantalla, projector 
 
Orador : JordiDuatis i Miquel Debón  
 
Becaris  
 
Han comunicat ja els nous becaris, s’ha otorgat la beca de 10h al Jordi Duatis i la 
beca de 5h al Aitor Aboy. 
  
Jordi Duatis cre que és millor partir la seva beca en dos. 
Els altres delegats que també es van presentar van ser el Mohamed el Jaanin i el 
Tashi Lewis. 
 
Tashi Lewis i Mohamed El Jaani hauran d’enviar al mail de la delegació una carta 
presentant-se com a candidats , explican perqué han de ser el tercer becari.  
 
La resta de la delegació decidirà a qui escull a la següent reunió.  
 
El Miquel demana que siusplau es compleixin les hores de becaris que s’acorden a 
principis de quadrimestre. 
 
 
 
Carrecs DEAV 



 
Delegat de centre : Mikey Muñoz ( vol ser delegat fins les eleccions ) – aceptado 
Secretari general : s’escull al Jordi Duatis  
Secretària : Paola Busso – s’escull Mireia Sender com a nova Secretària 
Tresorera : Laura Lau – s’escull Miquel Debón com a nou Tresorer 
Vice Tresorer : Jordi Duatis 
 
 
Cde 
 
Pamflet per cada UPC que l’enviaven per correu. 
 
Informació de les activitats del CDE per si qualsevol vol participar. 
 
Estan modifican el reglament del CDE i els hi agraderia que les delegacions 
formessin part; que s’ho mirin i que facin propostes 
 
Sobren eruos del CDE que proposen gastar amb un becari del CDE que s’encarregui 
de comunicació, etc.  Nosaltres com a delegació també podemfer propostes de amb 
que gastar aquests diners. 
 
Robert Brufau  
 
Posar el llibre al Hall i i anunciar pel facebook com funciona i on estarà ( becaris ) 
 
Reunió Cultura 
 
La Carlota avui no ha pogut venir i ja ens ho explicarà 
 
CREARQ 
 
 Conferències 12,13,14,15 i 16 d’Octubre 
 
200- 250 per persona i normalment han anat 2 , màx 3 
 
El Martí creu que no té gran retorn cap a la universitat i que potser no fa falta gastar 
diners en això. 
 
Persones que volen anar : Jordi Duatis, Mikey Muñoz,  Miquel Debón  i Mohamed El 
Jaanin. 
Ha de haver retorn cap a les estudiants sinó no serveix de gran cosa aquests 
congresos. 
 
 
Claus Delegació ( entrada i armaris ) 
 
Ada Coll ( entrada ) 
Marc Montoliu ( entrada + armaris ) 
Laia Guillén ( entrada + armaris ) 
Santi Rubio ( entrada + armari  ) 



Andrea Ayra ( entrada + armaris ) 
Xavi Mora ( entrada ) 
 
 
Torn Obert 
 
La taula de llum no es pot deixar perqué s’ha de arreglar abans els cables. ( becaris ) 
S’ha de comprar alguna altra ? 
El Jordi Duatis proposa que si hi ha algún departament que no la vulguin doncs la 
posem al passadís. 
 
Hi ha nou becari de sports , l’Àlex Cuesta li ha passat les claus de la entrada. 
Els becaris ja assignats començaran a treballar la setmana pròxima  
 
La Mireia ha fet tot un recompte de taquilles que es passarà als becaris perqué 
continuin la feina. També ha parlat amb manteniment i se’ls hi ha de passar una llista 
de les trencades perqué les arreglin abans de que s’ofertin noves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


