
Acta 27-10-2016 
 
Assistents: Mireia Sender, Mohamed El  Jaanin, Jordi Duatis, Martí Oviols, Xavi 
Requena, Tashi Lewis, Mikey Muñoz. 
 
Excusats: Carlota de la Presa, Laura Lau. 

 
Redactat: Mireia Sender 
 
Acta anterior 
 
S'aprova l'acta anterior 
 
Festa tardor 
 
Nit de gintònics : 
 
Tema de la Festa : Cagades arquitectòniques/ Arquicagades / L'he cagat ( propostes 
de títol ? ) 
 
Se'ls enviarà un mail als quatre professors ( Jaime Prous, Pablo Garrido, Lluís Juvert 
i Amadeu Santacana ) dient-li'n el tema que havíem pensat per on va i preguntant 
que els hi sembla i que si tenen algun tema que volguessin proposar que també 
estem obert.  
 
Per altra banda que la presentació pugui ser conjunta i per tant que enviïn la 
documentació que potser volem posar en un projector a la delegació per tal de que 
nosaltres ho puguem muntar. 
 
El Mohamed enviarà el mail. 
 
Proposta de contingut de la conferència :  
- RCR 
- Walden 7 
- Arquitectura Espanya, Catalunya, Barcelona ( arquitectura local ) 
- Batlle i Roig 
- Josep Llinars 
- Premis FAT 
- Hivernacle universitat 
- Jordi Badia 
- Toni Gironès  
 
La hora de la conferència serà a les 10:30 però s'enunciarà a les 10 perquè ja sabem 
que la gent no serà puntual. Als professors se'ls hi dirà a les 10:30. 
 
Com ja es va fer l'any passat s'invitarà als professors a sopar. Es proposa que es farà 
a la universitat , ja decidiríem quin menjar comprar ( mitjançant per exemple just eat ). 
 
 
 



Segureta extra de la festa : 
 
Agafem personal de seguretat de la mateixa empresa que els vigilants de la 
universitat o agafem una persona exterior ? 
 
Deixar clar que els vigilants son vigilants no " seguratas " però la universitat té un 
contracte de exclusivitat amb la empresa. 
 
3 vots a contractar una persona externa 
2 vots a contractar una persona de la mateixa empresa 
1 vot de abstenció 
1 opinió a contractar una persona externa 
 
S'intentarà parlar amb algun amic que ens pugui ajudar 
 
DJ :  
 
Es podria fer una oferta al grup del Àlex Saorín per si volem encarregar-se del tema 
de la festa.  
 
La música ha de ser molt "internacional " el que son a la radio, tirant cap a comercial 
que ho coneix-hi tothom. 
  
El Jordi coneix gent de Gràcia que potser els hi podria parlar amb ells per veure si els 
hi interessa, però creu que és millor agafar estudiants de la universitat. 
 
Gots 
 
Tenim en  total 340 gots de la delegació. Es demanaran 900 gots transparents amb el 
logotip negre i el Tashi s'encarrega de enviar el mail. 
 
Beguda 
 
El Martí s'encarregarà de parlar amb Moritz i Estrella Dam , les dues empreses 
distribueixen cerveses, alcohol mes dur i altres begudes com coca-cola, fanta, etc. 
 
Decoració 
 
Hi ha material de sobres per fer qualsevol cosa per tant si es volgués fer alguna es 
podria. 
 
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 Martí parlarà amb el Jose. 
 
 
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. 
 
 
 
 


