
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Llibre d’actes 
Llibre d’actes de la Delegació d’Alumnes de l’Escola 

de Camins del curs 2019-2020 
 
 
 
 
 

  



 

Delegació d’Alumnes de l’Escola de Camins 

 

Aquest llibre és un recull de totes les actes preses durant les reunions de la Delegació 
d’alumnes de l’Escola de Camins al llarg del curs 2019-2020. En aquest s’inclouen tant les 
Assemblees com els Plens. 

Cada una de les actes està firmada pel Delegat  de Centre i Secretari corresponents. 

La finalitat d’aquest recull és facilitar la documentació i la recerca d’informació sobre 
decisions ja preses i com s’ha actuat en cada situació. 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 10 de setembre de 2019 

- Hora: de 17:00h a 19:00h 

- Sessió: 001 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames Carles Garcia Sergio Cantons Mònica Castellà 

    

    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 21 

2. Correu de benvinguda i “““Passaclasses” ” ” 

3. Procés de beques 2019-2020 Q1 

4. Organització Interna 

5. IV JJFF del CdE 

6. Drive 

7. Pany de la porta 

8. Torn Obert  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Correu de benvinguda i “Passaclasses” 

- “Passaclasses” :  

El David ha començat a organitzar el ““Passaclasses” ”  que començarem aquest 

divendres amb els grups de tercer de tots els graus i continuarem la setmana següent 

amb la resta de classes. Hi ha un Excel compartit amb tots on es pot anar apuntant la 

data i el responsable de cada ““Passaclasses” ” . De moment, divendres la Sara i la 

Mònica faran 3r d’OP de 8h a 10h i els grups 3r de Civil G10, G20 i GA entre les 12h i 

les 14h Mònica i Sara,3r Grup anglès Mònica i SaRA12-14h. El Sergio i la Mònica es 

comprometen a organitzar el ““Passaclasses” ”  dels grups de 2n. Pels graus de GCTM 

i GEG s’encarregaran la Paula Espina i el David Lerín respectivament. 1r i 4t encara 

està per concretar. Els temes a exposar seran les beques d’aprenentatge (fins que 

tanqui el termini d’inscripcions el dilluns 16/09 i a exempció dels grups de 1r que no 

hi poden optar), explicació més extensa de què és i què fa la Delegació per als de 1r, i 

tria de Delegat s de Classe per a tots els grups (es prendran dades del Delegat  escollit: 

nom, correu i mòbil). 

 

- Correu benvinguda 

El correu de benvinguda encara està per redactar. Ha d’estar llest abans del 12/09 per 

poder ser enviat a tots els estudiants (utilitzant el correu de Delegat  de Centre) amb l’inici 

de classes. El Carles s’ofereix voluntari per redactar un esborrany. 

 

3. Procés de beques 2019-2020 Q1 

La Mònica preguntarà a la Laura Pérez (responsable de beques del CdE) quants candidats 

han aplicat a les beques de la Delegació. 

Les entrevistes als candidats, que s’han de dur a terme entre el 16/09 i el 20/09, les 

prepararan i organitzaran.  

La Sara li demana al David que faci difusió de les beques per WhatsApp als Delegat s de 

classe, ja hi ha un missatge redactat per enviar.  

 



 

Per a la gestió de becaris durant aquest quadrimestre, fent cas a la proposta de la Clara 

de portar un seguiment més actiu dels becaris, la Mònica proposa posar un punt 

permanent a les assemblees dedicat a explicar el que s’ha fet durant la setmana i decidir 

entre tots que es farà durant la següent. A més, enfoca la gestió amb tres tasques 

principals: Crear tasques, Portar el control i Donar Suport. La Mònica s’ofereix com a 

responsable de donar suport als becaris i surten la Sara i la Clara com a responsables de 

les Tasques i el Control. D’altra banda, es proposa el Trello com a eina informàtica de 

gestió dels becaris. Aviat es provarà el nou sistema que resta subjecte a canvis. 

 

4. Organització Interna 

- Abans d’acabar setembre: S’ha de fer presentació presencial a la Direccio 

(s’encarrega la Sara), col·legis professionals (la Sara i l’Arnau aniran al de Camins, 

el Sergio al CETOP, i el David Lerín al de Mines), caps d’estudi (la Sara es reunirà 

amb l’Eva Oller, la Paula amb el Cesar Möhoso, el Lerín amb el Hürlimann) i DECA 

(hi aniran la Sara i l’Arnau). Començarem la segona setmana de setembre. 

- Per plantejar: S’ha de parlar amb el Mario Fernández (professors de Dibuix) per 

organitzar el curs d’AutoCAD. Es proposa que activitats durant aquest primer més 

parli amb professors sors i caps d’estudi per veure si podem oferir altres cursos 

que abracin tots els graus com ara BIM. Pel que fa a cursos com el d’Istram o Cype, 

estem pendents que la sectorial treballi el tema d’igualar-ne els preus a arreu 

d’Espanya. La Sara proposa una jornada de preparació d’entrevistes amb el grup 

de jubilats del Col·legi de Camins que ja van venir a donar una xerrada el curs 

passat. Es parlarà del tema amb futur civil a una reunió amb les associacions de 

camins (DAEC, CEC, Futur Civil, Xollo) que hauria de tenir lloc a principis 

d’octubre.  

La Mònica començarà a mirar la documentació necessària per fer el canvi de junta 

de l’associació i quan abans es pugui ho tramitarem. Posteriorment s’haurà de fer 

el canvi de titularitat del compte bancari. La Sara ja ha preguntat a l’Arnau Trinch 

(ex-Delegat  de Centre) el que cal per tenir accés al correu de Delegat  de Centre i 

les llistes de correu d’estudiants. 

 

5. IV JJFF del CdE 

Queda posposat el punt per la següent assemblea. 

 

  



 

6. Drive 

Totes les carpetes queden visibles per a tots. La carpeta d’Administració i la de Old seran 

editables per la Mònica, la de Tresoreria i Activitats ho seran pel Sergio, aquesta darrera 

també serà editable pel Carles, Política l’editarà l’Arnau i la General l’editaran la Sara i el 

David. La resta de membres ja anirà sol·licitant quines carpetes vol poder editar.  

Pel que fa al nou funcionament del correu, de moment es crearan comptes Delegat s pel 

Carles i el Sergio. 

 

7. Pany de la porta 

Queda posposat el punt per la següent assemblea. 

 

8. Torn Obert 

Res a comentar. 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 18 de setembre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 002 

 

 

Assistents 

 

Paula Espina Gabriela Álvarez Sara Tamames Clara Sans 

Maria Pérez Sergio Cantons Mònica Castellà Oriol Barbosa 

Juan Pérez David Coy Carles Garcia Arnau Barat 

David Lerín    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 1 

2. Accessos de l’Omega 

3. Pany de la porta 

4. Procés de beques 2019-2020 Q1 

5. IV JJFF del CdE 

6. Eleccions JE 

7. Organització Interna 

8. Torn Obert 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Accessos de l’Omega 

Es revisa la llista anterior i es decideix donar accés a l’Omega com a membres de la DAEC 

a l’Arnau Barat, la Mònica Castellà, la Paula Espina, la Clara Sans i el Juan Pérez, a més de 

als tres becaris. 

 

3. Pany de la porta 

Com que el pany de la porta funciona malament i hi ha moltes claus del despatx repartides 

pel món, es decideix demanar que es canviï el pany de la porta del despatx. Es proposa 

córrer amb les despeses de les còpies necessàries per a Futur Civil, ja que la idea de 

canviar el pany ha estat nostra. El David enviarà un correu avui a Futur Civil i a finals de 

setmana es farà la petició a manteniment. 

 

4. Procés de beques 2019-2020 Q1 

Tal com es va comentar en la passada reunió, necessitem un responsable de les tasques i 

el control dels becaris. El David Lerín s’ofereix voluntari, d’ara endavant serà el 

responsable dels becaris del Q1 de la DAEC. Es torna a secundar el Trello com a eina de 

treball entre Delegació becaris. Pel que fa al punt permanent de becaris a l’assemblea, es 

proposa que comenci sent setmanal i si la freqüència resulta excessiva, ja es reduirà. Per 

no ocupar tantes hores de beca amb les reunions de dimecres, es proposa agrupar els 

punts interessants pels becaris a l’inici o final de l’assemblea de manera que només 

estiguin obligats a quedar-se mitja hora.  

 

5. IV JJFF del CdE 

Enguany les Jornades de Formació del CdE tindran lloc el cap de setmana del 18, 19 i 20 

d’octubre (cau dues setmanes abans dels parcials). Es proposa com una bona activitat per 

als nous de cara a iniciar-se en el món de la representació estudiantil i conèixer altres 

Delegacions de la UPC. l’Oriol Barbosa es proposa voluntari per anar-hi i la Paula Espina 

també, qui en serà la responsable ja que ja hi va anar l’any passat. . 

  

  



 

6. Eleccions JE 

Hi haurà eleccions a Junta d’Escola. Comptem amb 16 places, moltes de les quals han 

quedat buides. El procés electoral començarà després de la Junta d’Escola convocada pel 

dia 2 d’octubre. Haurem de fer-ne difusió entre els estudiants si volem que quedin 

cobertes. El David Coy consultarà els terminis a la documentació de la Comissió 

Permanent de Junta d’Escola i ens informarà. En principi el termini per presentar 

candidatures acaba el 22 d’octubre a les 14h.  

 

7. Organització Interna 

Consultant el Diagrama de Gantt: 

- La llista de Delegat s de classe hauria d’estar acabada a poder ser per aquest 

divendres 20 de setembre. Quan abans estigui, abans podrem convocar el ple de 

ratificació.  

- POLÍTICA UNIVERSITARIA: Es planteja el Ple de la DAEC per principis d’octubre 

per posteriorment (mitjans d’octubre) fer les presentacions oficials a Col·legis 

professionals, Direcció de l’Escola, Caps d’Estudis, etc. La presentació amb les 

associacions de Camins seguiria sent la tercera setmana de setembre. Del 15 al 17 

de novembre CREIC. S’anuncia una possible vaga l’1 d’octubre amb motiu de 

“Fridays for Future”, l’Arnau consultarà al CdE per tal de confirmar si està 

convocada. 

- ACTIVITATS: S’ha de parlar amb el Mario Fernández per plantejar els cursos de 

cara a aquest curs. Com a idees tenim els cursos d’AutoCAD, Revit i BIM. Es parlarà 

amb els caps d’estudis per saber quins programes es volen introduir en nous plans 

d’estudi. Pel que fa a les orles, Orlimarc envia sempre un correu informatiu a 

principi de curs i llavors ells marquen convocatòries per fer les fotos.  

- TRESORERIA: De les CAP, falta trobar una factura per poder comprar tinta, fulls, 

piles, etc. També hem de parlar amb el CETOP per organitzar cursos amb ells a 

canvi de fer-los-hi difusió. 

 

8. Torn Obert 

- S’informa que l’equip d’Activitats de moment el conformen el Carles Garcia, la 

Paula Espina i la Clara Sans. 

- Es planteja una reunió amb Futur Civil de cara a l’octubre. 

- Organitzar sopar per fer germanor 

- Orxatada en substitució a la xocolatada, pagada pactada amb Futur Civil. 

 

 



 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 25 de setembre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 003 

 

 

Assistents 

 

Oriol Barbosa Maria Pérez Gabriela Álvarez Mònica Castellà 

Paula Espina David Lerín Sara Tamames David Coy 

Carles Garcia Sergio Cantons Arnau Barat  

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 002 

2. Procés de beques 2019-2020 Q1 

3. Junta d’Escola 

4. Jornades de formació de CREIC 

5. Jornades de formació del CdE 

6. Ple del CdE (28/09/19) 

7. Dinàmiques 

8. Neteja del despatx 

9. Organització Interna 

10. Torn Obert 

 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

Queda aprovada per unanimitat. 

2. Procés de beques 2019-2020 Q1  

Es notifiquen els guanyadors de les diferents beques obertes durant el primer 

quadrimestre del curs 2019-2020 per la Delegació. Aquest són la Gabriela Álvarez 

(guanyadora de la beca 3442), en José Maria Rivera (guanyador de la beca 3441) i en Seth 

Langdon (guanyador de la beca 3440). S’acorda tenir llest tota una sèrie de preparatius 

per a poder coordinar els becaris de cara a l’1 d’octubre, com a més que probable data 

d’inici de les beques. Aquest consistiran, entre d’altres, en un Trello on se’ls hi pugui 

penjar les tasques a fer durant el curs. L’encarregat de la posada en marxa serà el David 

Lerín. A més, també es proposa fer un How to Becaris, que en principi quedarà a càrrec 

del David Lerín i de l’Oriol Barbosa, amb la col·laboració amb Mònica Castellà. 

 

3. Junta d’Escola 

 

Es recorda que el dimecres dia 2 d’Octubre a les 12h hi ha convocada Junta d’Escola. Es 

discuteixen quins seran els punts més importants a parlar en aquesta reunió. D’aquesta 

manera, s’arriba a la conclusió que el tema més urgent serà l’aprovació del punt anomenat 

“3. Aprovació de la memòria de verificació del Máster “Universitario en Movilidad Urbana 

/ Master in Urban Mobility” por la Universitat Politècnica de Catalunya” publicat a l’ordre 

del dia. Per això, s’acorda investigar qui és el responsable d’aquest tema, per si volem fer 

alguna esmena o modificació al document en qüestió. A més, també es pregunta quantes 

places hi ha ocupades pel col·lectiu EGM aquest any, ja que la gran quantitat d’aquestes 

que han quedat buides de facto al marxar els seus ocupants degut als programes de 

Mobilitat. Així, es recorda que s’haurien de mirar d’omplir les vacants, per tal de tenir la 

màxima representació possible dintre d’aquest òrgan de govern.  

 

4. Jornades de formació de CREIC 

 

Es recorda que aquestes es duran a terme els dies 15, 16 i 17 de novembre d’aquest any. 

S’acorda que, abans de decidir qui hi assistirà en representació de la DAEC, es parli amb 

el David Cullell, cap de la UTG de Camins, per saber si l’Escola es farà càrrec de les 

despeses que això ens comporta. D’aquesta manera, la idea serà comentar-ho amb ell a 

l’entrada o a la sortida de la Junta d’Escola anteriorment mencionada. A més, el Sergio, en 

qualitat de tresorer de la Delegació, s’encarregarà d’enviar-li un correu electrònic per 

mirar de concertar una reunió amb ell.  

 

5. Jornades de formació del CdE 

 

De manera semblant al punt anterior, es recorda que les Jornades de formació del CdE es 

duran a terme els dies 18, 19 i 20 d’octubre. Degut a la proximitat d’aquestes dates amb 



 

els primers exàmens parcials dels diferents graus existents a l’Escola de Camins, es 

donarà temps fins a aquest divendres dia 27 de setembre per confirmar qui hi vol assistir. 

La Paula Espina serà l’encarregada de coordinar el grup, de manera que qui hi vulgui anar, 

li haurà de comunicar directament a ella. 

 

6. Ple del CdE 

 

Es recorda que el dia 28 de setembre hi ha convocat el ple del CdE on es faran eleccions a 

la Mesa Permanent. Degut a la impossibilitat que manifesta l’Arnau Barat per assistir-hi, 

es pregunta qui podrà anar. Finalment hi anirà la Mònica Castellà com a representant de 

la DAEC. A més, també haurà de preguntar quins plans hi ha pel dia 1 d’Octubre, degut a 

la probable convocatòria de vaga. 

 

7. Dinàmiques 

 

La Sara Tamames, com a co-Delegada de centre, pregunta si la dinàmica de les assemblees 

que ha agafat aquest any (més dinàmiques i resolutives que en anys anteriors) agrada a 

tothom. Els membres de l’Assemblea sembla que responen positivament a aquesta nova 

manera de treballar. Es comenta que pel grup de WhatsApp és poden comentar dubtes, 

però que tampoc s’ha de crear un debat sobre tots els dubtes. D’aquesta manera, en funció 

de quin sigui el debat que sorgeixi, aquell que sigui el responsable del tema en qüestió 

tindrà l’última paraula sobre quina decisió s’ha de prendre. 

 

8. Neteja del despatx 

 

Com que faltava molta gent a contestar el Doodle que havia fet la Clara i a alguns membres 

els han sorgit imprevistos que impedeixen la seva assistència el dia que s’havia pactat, es 

decideix fer la votació directament pel grup de WhatsApp, proposant noves dates. La 

Clara queda com a responsable de decidir on es farà el sopar: si al Bar Camins o a la 

Delegació. 

 

 

9. Organització Interna 

 

Consultant l’organigrama existent es troba que: 

 

- Polítiques: Aquesta setmana s’haurien de dur a terme reunions amb les diferents 

associacions d’estudiants de l’àmbit de l’Escola de Camins, per tal de donar-nos a 

conèixer, així com parlar de possibles projectes conjunts. D’aquesta manera, la 

Sara enviarà un correu al Club Esportiu Camins per intentar concertar una reunió 

amb ells. 

 



 

- Activitats: Respecte als cursos, s’explica que la idea seria esperar-se a haver fet les 

reunions amb els Caps d’Estudi dels diferents graus, ja que se’ls hi voldria 

plantejar quin programari creuen que seria interessant donar de cara a 

l’estudiantat. A més, sembla que s’ha parlat amb el Mario, professors de Dibuix 

tècnic, el qual ja té pensat un nou projecte a realitzar en el curs d’enguany 

d’AutoCAD, així com una intenció manifesta de portar BIM a les seves classes i 

cursos (tot i que sembla que des de l’Escola no acaba d’agradar aquesta idea). 

 

- Tresoreria: El Sergio Cantons, en qualitat de Tresorer de la Delegació, explica que 

de moment no ha trobat una de les factures que tenia previst presentar per la 

convocatòria d’enguany de les CAP, concretament la que correspon als cabassos 

utilitzats l’any passat pel Dia Cultural. Després d’una breu discussió, s’acorda que 

el Sergio sigui l’encarregat d’enviar un correu al Leroy Merlin, per a aconseguir un 

duplicat de la factura, així com al CdE per tal de conèixer bé els terminis en les que 

aquestes s’haurien de presentar. 

 

10. Torn Obert 

 

L’Arnau Barat demana, a nivell d’organització interna, com ha quedat el tema de l’accés 

al correu de la DAEC. La Sara contesta que, en principi, l’accés dels membres de 

l’Assemblea al correu es farà mitjançant el que s’anomena “correus Delegat s”, un mode 

que et deixa entrar en el correu de la Delegació, però només amb la capacitat de poder 

rebre i enviar correus electrònics. L’Arnau demana tenir accés per aquest sistema al 

correu de la Delegació, ja que com a responsable de Polítiques, és possible que ell necessiti 

saber quins correus s’han enviat a la Delegació des de altres òrgans de representació. 

D’aquesta manera, s’amplia a tres persones la gent que tindrà accés al correu de la 

Delegació mitjançant el sistema de correus Delegat s, sent aquests el Carles Garcia, el 

Sergio Cantons i l’Arnau Barat. 

 

La Mònica Castellà explica que no vol seguir picant les actes de la Delegació, tot i ser una 

feina que va inherent amb el càrrec de Secretària de la DAEC, sabent  que aquesta feina li 

pertocaria a ella quan es va presentar a les eleccions de l’últim Ple de la Delegació. Tant 

l’Arnau Barat com la Paula Espina diuen que no els importa donar un cop de mà sempre 

que sigui necessari, de manera que se’ls adjudica a ells dos com a encarregats de picar les 

actes d’ara endavant. Ambdós queden nomenats respectivament com a “Subsecretaris”.  

 

Es proposa endreçar el correu electrònic de la Delegació, per tal d’arxivar els correus més 

antics que hi hagin registrats, així com canviar el sistema d’etiquetes per un de més simple 

i intuïtiu. A més, es recorda també que tant el Google Drive com el Dropbox de la Delegació 

estan plens, i s’hauria de fer revisió i neteja dels documents allà emmagatzemats. S’acorda 

que aquesta feina es realitzarà el mateix dia de la neteja del despatx.  

 



 

Com que la Junta d’Escola del dia 2 d’Octubre coincideix amb la franja cultural, és a dir, 

l’horari que en principi hi ha reservat a la Delegació per realitzar les assemblees 

setmanals, s’acorda buscar un altre dia per realitzar l'assemblea de la setmana següent. 

Degut a la aparent impossibilitat dels membres de la Delegació per posar-se d’acord sobre 

el dia i l’hora idonis per realitzar aquesta assemblea, la Sara Tamames proposa fer un 

Doodle per decidir quan s’haurà de dur a terme.  

 

S’informa als membres de l’Assemblea que ja s’han començat els tràmits per a canviar el 

pany de la porta del despatx. Sembla que manteniment no ha posat problemes i estan 

disposats a venir a canviar el pany dilluns de la setmana següent, a les 9 del matí. Tot i 

això, haurem de ser nosaltres els que passem a buscar les noves claus una vegada 

realitzada la reparació. 

Es comenta la voluntat de donar als Caps d’Estudi dels diferents graus la llista dels Delegat 

s de classe que s’han anat nomenant al llarg d’aquesta setmana, amb l’objectiu de que 

aquests puguin tenir contacte directe amb ells en cas de que sorgeixin algunes 

problemàtiques al llarg del curs. Es decideix que, quan els Co-Delegat s (és a dir, la Sara i 

el David), facin el correu de presentació, s’adjuntarà aquesta llista. 

Finalment, la Sara Tamames ens comenta que ha acabat l’estudi de cooperació que havia 

comentat a l'Assemblea el curs passat. A més, també comunica la seva voluntat d’enviar 

un correu al director de l’Escola de Camins, per tal d’informar-lo de la vaga d’aquest 

divendres dia 27. 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 4 d’octubre de 2019 

- Hora: de 15:00h a 17:00h 

- Sessió: 004 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames Arnau Barat Jose Maria Rivera Gabriela Álvarez 

Oriol Barbosa Mònica Castellà David Coy Carles Garcia 

Sergio Cantons    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 003 

2. Becaris 

3. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

4. Reunió amb BRGF 

5. Cooperació 

6. CdE 

7. Contrasenyes 

8. Claus 

9. Accés correu Delegat  

10. Dinàmiques 

11. Organització Interna 

12. Torn Obert 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta amb les següents modificacions:  

- On posa “David Cullell” és Víctor Cullell. 

- Al tron obert es va aprovar que la Paula Espina i l’Arnau Barat escriurien les actes, 

quan no es poden aprovar coses al torn obert. Es proposa treure i aprovar-ho,  si 

s’escau, en un punt pertinent de la següent assemblea. 

 

2. Becaris 

Es fa la presentació dels nous becaris d’aquest quadrimestre, dos dels quals aquí 

presents:  

- Becaris de Suport i Atenció a la Delegació: Gabriela Álvarez i José Maria Rivera. 

- Becari de Màrqueting i Visibilització: Seth Suárez (no ha pogut venir). 

Acord de tasques per aquesta setmana: 

- Els becaris d’Atenció ordenaran els apunts que hi ha fora de lloc. També 

començaran a familiaritzar-se amb els registres (en paper i electrònic).   

- Deixem a la clara com a responsable de xarxes fer una proposta sobre com portar 

el filtre de difusió d’activitats i transmetre-ho al becari de xarxes. El becari de 

Xarxes començarà a familiaritzar-se amb la web. 

 

3. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

Es posposa el punt per la següent assemblea. 

 

4. Reunió amb BRGF 

És el dimecres que ve a les 12h, hi anirà la Mònica i la Gabi s’ofereix voluntària per anar-

hi també. Es tractaran els temes de Control d’accessos i Obertura de la BRGF durant el 

mes de juliol. La nostra posició al respecte serà prioritzar l’entrada durant exàmens als 

estudiants de la UPC i vot en blanc pel que fa a l’obertura a juliol. 

 

5. Cooperació 

Es posposa el punt per la següent assemblea. 

 



 

6. CdE 

- JJFF (qui hi va + preguntes a rectorat): 

La Mònica hi anirà també. 

Es fan formacions de: Òrgans de representació, Tresoreria, Cultura i sostenibilitat, 

Inclusió, Qualitat docent i Cohesió. 

 

7. Contrasenyes 

S’informa de que s’han canviat les contrasenyes. 

A partir d’ara la Clara, responsable de xarxes, s’encarregarà de canviar les contrasenyes 

de xarxes quan calgui.  

- les de xarxes que les porti la Clara 

- Es diu de posar directament el compte iniciat en comptes de donar la contrasenya,  

 

8. Claus 

S’informa de que s’ha canviat el pany. Es qüestiona la decisió unilateral del Sergio, 

tresorer, de fer 20 còpies sense consultar-ho amb la resta de la Delegació assumint 

aquesta el cost complet (90€). Es fa recompte de claus i el recompte de claus, tenen claus: 

- La DAT 

- Gabriela Álvarez, becaria 

- Jose Maria Rivera, becari 

- Seth Suárez, becari 

- Sara Tamames 

- Mònica Castellà 

- Sergio Cantons 

- David Lerín 

- Clara Sans 

- Arnau Barat 

- (Paula Espina) 

5 de les 20 còpies que s’han fet són per Futur Civil, que costejaran el seu cost.  

 

  



 

9. Accés correu Delegat  

La Mònica pregunta si després d’haver advertit per correu que els que no estiguin 

interessats en seguir a la llista de correus en seran eliminats, si es poden eliminar ja. La 

resposta és que sí. 

 

10. Dinàmiques 

Es posposa el punt per la següent assemblea. 

 

11. Organització Interna 

- CAP: s’ha d’entregar més documentació i es te fins a fins a finals mes, el Sergio va 

bé.  

- ““Passaclasses” ”  acabat. 

- Ple DAEC, s’ha de convocar amb una setmana d’antelació. Es convocarà la setmana 

que ve (9/10) per la tercera setmana d’octubre(16/10). El David redactarà el 

correu que serà enviat a tots els estudiants via correu de Delegat  de Centre. El 

correu s’esmenarà i aprovarà a la següent assemblea. 

- Es va parlar amb el Victor Cullell pels viatges de representació a CREIC, estem 

esperant correu de resposta. Intentarem colar Glasgow - Madrid pel David Coy. 

Les dates són el 15, 16 i 17 de novembre. En principi hi aniran el David Coy, la Sara 

i l’Arnau, preguntarem al Lerín si hi vol anar. 

- Per quadrar els cursos, esperarem a parlar amb Caps d’estudi la setmana del 21 al 

25 d’octubre. 

- El canvi de junta es firmarà el dia del Ple de la DAEC. 

 

12. Torn Obert 

 



 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 9 d’octubre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 005 

 

 

Assistents 

 

Sergio Cantons Juan Pérez Arnau Barat Oriol Barbosa 

Seth Añez Gabriela Álvarez Sara Tamames Chema Rivera 

David Lerín Clara Sans Paula Espina  

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 004 

2. Becaris 

3. Ple DAEC 

4. Eleccions a Claustre 

5. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

6. Cooperació 

7. CdE 

8. Correu Delegat  

9. Claus 

10. Dinàmiques 

11. Polítiques Reunions 

12. Organització Interna 

13. Torn Obert 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Becaris 

S’aprova l’horari dels becaris d’atenció de la DAEC d’aquest quadrimestre. Els té el David 

Lerín, responsable de becaris. Les tasques que s’han realitzat durant aquesta setmana 

estan descrites al Trello. 

El David Lerín remarca que no és funció dels becaris netejar el despatx, com va estar fent 

el Chema l’altre dia de manera voluntària. Se li agraeix, però no és feina seva. 

 

3. Ple DAEC 

El David Coy ja ha demanat una sala per celebrar-hi el Ple de la DAEC que tindrà lloc el 

proper dimecres 16 d’octubre. El lloc serà la sala C2-212 (Sala de Conferències).  

El David també ha redactat un esborrany de convocatòria del Ple que s’acabarà de retocar 

avui després de la reunió ja que s’ha de convocar avui al vespre com molt tard (una 

setmana d'antelació). 

 

4. Eleccions a Claustre 

La Sara pregunta quan surt publicat el cens, el David Lerín respon que la Claudia Álvarez 

ho sap.  

Les candidatures s’han de presentar entre el 18 i el 23 d’octubre. Es demana qui s’hi vol 

presentar. En principi, la Sara, l’Arnau i la Mònica hi tenen interès i la Delegació els hi 

dona suport. Tanmateix es recorda que és renovació de vacants, no eleccions totals. S’ha 

de mirar si les places de l’Alejandro Botella i el Diego Huelin estan lliures, ja que no han 

renunciat a la plaça però donat un cert nombre de faltes injustificades a Claustre 

l’estudiant perd la plaça. Potser estem fora de terminis per demanar que s’alliberin 

aquestes places, la Sara trucarà a la Marta de Blas per mirar d’arreglar-ho. 

 

  



 

5. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

- DIA CULTURAL:  

Com enguany som poca gent, es preveuen problemes de recursos humans. La Clara 

proposa fer llistat de recursos humans disponibles a dia d’avui:   

Llistat persones disponibles 100%: 

• David Lerín, Clara Sans, Sara Tamames, Gabriela Álvarez, Seth Suárez, Arnau Barat, 

Sergio Cantons, Juan Pérez, Oriol Barbosa, Chema Rivera, Mònica Castellà, Paula 

Espina. 

Llistat persones disponibles 50%: 

• Aurora, Patri, Fer 

Solucions alternatives: El David Coy proposa parlar-ho amb el CEC i organitzar un Dia 

Cultural conjuntament amb ells. Un altra opció seria fer una campanya publicitària per 

buscar persones amb ganes de treballar com els de la Telecogresca.  Ens esperem de cara  

tenir una llista amb el possible RRHH que tenim actualment, així podrem valorar millor 

les opcions (1/NOV )  

- JORNADES D’ESCOLA:  

El Carles s’ofereix a portar tema sortides, contactar, etc. S’han de plantejar quan abans 

millor quines sortides volem fer per poder-les passar per pressupost de professors . S’ha 

de parlar amb el Climent al novembre i tractar-lo. Hi ha problemes amb tema factures, es 

proposa reunió amb el Víctor Cullell i fer reunió amb la Mari Carmen Mostazo. El Sergio 

enviarà correu. 

 

6. Cooperació 

La Sara ja té l’estudi de cooperació fet. S’ha d’anar a parlar amb el representant de la junta 

del col·legi i començar a parlar amb PDI (tots els que hagi estat en algun projecte de 

cooperació) 

 

7. CdE 

S’han creat dos nous grups de treball: Comissió de treball creació i destrucció de graus i 

Comissió de qualitat docent. Es va anunciar en el passat Ple del CdE i es pregunta si hi ha 

algun interessat a col·laborar-hi. El David Coy s’ofereix voluntari i ell mateix notificarà al 

CdE la seva participació en els dos grups de treball.  

Properes reunions de comissions del CdE: 



 

- Comissió reglament: Anem tard 

- Comissió comunicació: La Clara s’ofereix a anar-hi. 

 

8. Correu Delegat  

Encara hi ha problemes per solucionar amb el tema correu de Delegat  de centre (Climent 

Molins estressat), Parlarem amb la Imma per resoldre-ho.  

El David Lerín vol accés com a correu Delegat  al correu de la DAEC per tema becaris. Es 

decideix atorgar-li.  

 

9. Claus 

La Paula Espina vol clau del despatx, es decideix donar-li.  

El Juan vol clau del despatx, es decideix donar-li.  

S’ha d’enviar correu a Futur Civil per saber si ens compren claus. Ho farà el Sergio.  

 

10. Dinàmiques 

La Sara proposa fer un animòmetre, dinàmica que consisteix en passar una barra cada 

setmana per saber la implicació que tindrà aquella persona a la DAEC.  

Es proposen unes possibles Jornades de Formació: la Mònica té molts temes burocràtics 

a fer que li suposen un gran càrrega de feina que no fa a gust. Caldria una reestructuració 

a nivell intern. S’ha de definir capacitat de decisió que tenen els responsables i si la gent 

està còmode amb el que està fent.  Fer Jornades de Formació té com a objectiu discutir 

aquests temes. Es proposa fer-ho després d’exàmens, el 22 de Novembre.  

 

11. Polítiques Reunions 

La Sara informa de que hi ha un document al Drive visible per tots on es va actualitzant 

el llistat de reunions fetes amb caps d’estudi, direcció, col·legis…  

 

  



 

12. Organització Interna 

- Concurs CASC: Es pregunta si es vol seguir fent. Es diu que tant les bases com les 

inscripcions i la cessió de drets d’autor està fet de l’any passat. Es debat si es vol 

reobrir i fer-ne difusió. S’han de revisar les bases i preguntar al Col·legi i el CEC si 

volen seguir col·laborant amb els premis. La Sara parlarà amb col·legis i la Mònica 

amb el CEC. De cara a la pròxima assemblea es revisaran les bases, la Paula Espina 

n’és responsable. Es proposa afegir una data límit per recollir el premi. Un cop 

esmenat i aprovat es reobrirà el concurs i la Clara i el Seth en faran difusió. 

- Es comunica que l’Escola accepta tant tiquets com factures, aquestes darreres 

millor a nom de la DAEC. 

- A CREIC hi aniran l’Arnau Barat, el David Coy i la Sara Tamames.  El Víctor Cullell 

encara no ha respost el correu sobre els viatges de representació a CREIC.  S'anirà 

a parlar amb ell al seu despatx. 

- Els papers del Canvi de junta estan llestos per omplir, firmar i entregar. Es farà el 

dia del Ple un cop ratificada la candidatura. 

- Tresoreria: Respecte a les CAP, estem en termini.  

 

13. Torn Obert 

- El David Coy pregunta com ha quedat el correu i se li explica.  

- La Mònica recorda que per fer el canvi de junta necessitem la firma de l’Arnau 

Trinch.  

- El Sergio diu que després del canvi de junta es farà el canvi de titular del compte 

bancari de la DAEC, que corre pressa.  

- La Clara recorda que hi ha gent impacient amb el tema dels cursos que sol 

organitzar la DAEC ja que molt es troben en la situació de que els hi falten un parell 

de crèdits de reconeixement per tancar el grau. La Clara pregunta si està previst 

organitzar-ne per aquest primer quadrimestre. Es diu que en principi sí i es 

proposa fer enquestes a les xarxes socials perquè els estudiants ens diguin quins 

cursos els hi agradaria fer. Es preguntarà també als Caps d’Estudi i als col·legis.  

- La segona setmana de novembre hauríem de tenir una llista de cursos per acordar 

per assemblea quins es fan i quins no.  

- La Sara diu que el Napoleón (professor d'Àlgebra) va demanar que s’enviés un 

correu a tots els Delegat s de classe demanant permís per enviar el seu correu com 

a contacte als Caps d’Estudi perquè fossin més accessibles per a tots els professors 

. El David Coy contactarà amb els Delegat s de classe.  

 

  



 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

 



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 

 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 16 d’octubre de 2019 

- Hora: de 13:00h a 15:00h 

- Sessió: 006 

 

 

Assistents 

 

Chema Rivera Oriol Barbosa David Lerín  Mònica Castella 

Sara Tamames Gabriela Álvarez Clara Sans Arnau Barat 

    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 005 

2. Becaris 

3. Web 

4. Armaris 

5. Informe d’actualitat referent a les Vagues 

6. Posicionament Polític de la DAEC 

7. Correu Caps d’Estudi + Director 

8. Eleccions a Claustre 

9. Bases del Concurs CASC 

10. Casal 

11. Claus 

12. Organització Interna 

13. Torn Obert  



 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 005 

No s’aprova perquè no constava adjunta en la documentació de l'assemblea. 

 

2. Becaris 

Falten tasques, però algunes de les que s’han fet son: 

- Gabi: ha fet una guia de com fer una instància, arreglat els apunts i ha arreglar una 

prestatgeria que havia caigut. 

- Chema: ha ordenat el despatx i els apunts. 

Per la propera assemblea el responsable (David Lerín) ha de tenir preparat aquest punt. 

 

3. Web 

La Clara demana que cadascú es miri la pàgina web per fer aportacions. La Clara farà 

document compartit perquè tothom posi les coses a millorar de la web i d’Instagram. Es 

sotmetrà a l'aprovació del document d'aquí 2 setmanes. 

 

4. Armaris 

Es decideix que la neteja dels armaris ho portaran els becaris. Es començarà per triar què 

és útil i que no. Tot plegat es farà després de parcials (2a setmana de novembre). El David 

Lerín es compromet a coordinar-ho. 

 

5. Informe d’actualitat referent a les Vagues 

La Comissió de Comunicació del CdE va redactar un posicionament amb el qual no 

estàvem d’acord degut a dues raons: que es comparaven les sentències dels polítics 

presos amb sentències relacionades amb casos de violació (concretament amb el cas de 

“la Manada”), i que el Comunicat no va ser aprovat pel Ple del CdE. Per això  es va decidir 

redactar el nostre propi posicionament, que es a enviar a Direcció. Tot i que l’Escola no 

va fer vaga, es va demanar flexibilitat en quan a la realització de proves avaluables. Es van 

moure un exàmens de Fonaments Matemàtics i de Màster. Amb tot, les exposicions dels 

TFG’s van romandre inalterades degut a la impossibilitat de moure-les amb tan poc marge 

de temps.  

 



 

6. Posicionament Polític de la DAEC  

Tothom està d’acord amb el posicionament que tenim respecte la situació política actual, 

es mantindran les classes sense actes d'avaluació. Estem deixant que la gent pugui fer 

vaga sense que la seva absència es vegi reflectida directament en la nota. L’Assemblea 

d’estudiants de l’ETSEIB ha demanat enviar un comunicat a la universitat fent la petició 

de que s’anul·li tota activitat acadèmica. Direm que demanin votació telemàtica al Ple del 

CdE i, si s’escau, ja votarem.  

Estarem alerta amb CdE i direm que no es torni a enviar missatges a la direcció de Camins 

amb comunicats que no han estat votats ni aprovats per tot el Ple. 

 

7. Correu Caps d’Estudi + Director 

Es diu que un grup de difusió no funciona com a eina de difusió, que es millor fer un grup 

de WhatsApp “normal” amb els diferents Delegat s.  

S’han d’enviar correus als diferents Caps d’Estudi i a Direcció. 

La Sara reitera que va enviar l’enllaç del document de polítiques amb totes les reunions 

anotades. 

 

8. Eleccions a Claustre 

Renovació de vacants. Tenim 1 vacant. Es parla de la Sara o l’Arnau com a candidats.  

 

9. Bases del Concurs CASC 

No s’han mirat, saltem el punt. 

 

10. Casal 

S’ha posposat pel 25. 

 

11. Claus 

La Irene de Cubas i l’Alejandro Botella demanen clau del despatx. Tot i no ser membres 

de la Delegació(són patrimoni històric) se’ls concedeix amb la condició de col·laborar 

amb el Dia Cultural i dedicar un mínim de 5 hores al mes a la Delegació.  



 

12. Organització Interna 

Es mira el diagrama penjat al Drive a la carpeta de “General”. Com a coses importants 

destaquen: 

- Inscripcions de CREIC: S’ha de parlar amb el Pedro Díez, Director de l’Escola. El 

David Lerín comenta que el Víctor Cullell (cap de la UTG de Camins) diu que s’ha 

de parlar amb la mar Carmen Mostazo. En principi ho podríem passar per el nostre 

pressupost de l’Escola. Es parla d’anar-hi en AVE des de Barcelona. 

Canvi de junta: Ho porta la Mònica.. 

 

13. Torn Obert 

Carles: Pregunta pels cursos. La Clara ho parlarà amb ell per WhatsApp. Per l’1 de 

novembre es tindrà una llista dels cursos que a l’estudiantat li interessaria fer.  

També comenta que s’ha de començar a pensar en el Dia Cultural. De cara a l’1 de 

Novembre es vol fer una llista amb el personal que es tindrà disponible de cara 

l'organització del Dia Cultural. En quant a les Jornades d’Escola, s’han de tenir decidides 

per la primera setmana de desembre. No queda decidit si la sortida a la presa de la Baells 

es farà enguany. Per últim, afegeix que està fent un How to Activitats.  

 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 23 d’octubre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 007 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames Oriol Barbosa Mònica Castellà Chema Rivera 

Arnau Barat Juan Pérez Paula Espina  

    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes 005 i 006 

2. Becaris 

3. Factures / economia  

4. Jornades CREIC  

5. CdE 

6. Reunió Casal 

7. Reunió BRGF  

8. Bases Concurs CASC 

9. Implicació 

10. Organització Interna  

11. JJFF DAEC (el dia 22/11)  

12. Claus 

13. Torn Obert 

  



 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes 005 i 006 

S’aproven per unanimitat les actes 005 i 006. 

 

2. Becaris 

No hi és el responsable de becaris, de manera que aquests procedeixen a explicar el que 

han estat fent aquesta setmana. D’aquesta manera, la Gabi i el Chema comenten que el 

rètol conforme hi ha una assemblea en procés, està acabat, només queda imprimir-lo, 

mentre que l’Animòmetre encara s’està fent. El How to de la matrícula està també 

inacabat, ja que queda fer les traduccions corresponents a l’anglès i al català. També 

queda pendent fer una llista nova per apuntar els deutes de la cervesa dels membres de 

la Delegació, així com acabar de traduir documents.  

 

3. Factures / economia  

Es recorda que properament tenim una reunió amb el Víctor. El Sergio explica que 

actualment tenim un pressupost de 3000 euros del qual em gastat 1800 i que les 

previsions és que CREIC costarà 470-500 tot. S’acorda parlar d’aquests temes a la propera 

reunió amb el Víctor, així com si les sortides es poden passar per les partides dels 

professors sors. 

 

4. Jornades CREIC  

El David explica, mitjançant un àudio que la Sara i ell han estat mirant vols (Glasgow- 

Madrid), els quals són cars cars i no ideals (240 pounds des de Edimburg o 170 pounds 

des de Edimburg un dissabte a les 6 del matí), i que potser en aquestes condicions ho 

hauria de costejar la DAEC. Deixa a l’aire la pregunta sobre si, vista aquesta problemàtica, 

hi hauria d’anar ell o algú altre.  

La Sara contesta que ella va estar parlant amb la Gabi, però que com que és de GEG el preu 

és molt diferent, i que té pinta que anirem amb avió en cas  de que l’Escola ho accepti. 

Demà parlem amb el Víctor. S’acorda prioritzar que hi vagi el David si és viable, i sinó la 

Gabi. Demà es parlarà a la reunió amb el Víctor.  

 

  



 

5. CdE 

Es parla de les Jornades de Formació, l’Oriol explica que al final no va poder-hi anar. La 

Paula, per contra, que sí que hi va assistir, explica les diferents formacions que es van dur 

a terme: AQU, Inclusió, Beques Equitat, Sostenibilitat, com funcionen les Universitats fora 

de Catalunya, formació de rols, casuístiques de mobilitat, òrgans de representació, 

mètode per optimitzar projectes, xerrada amb el Xicu. Tot molt bé.  

Sara: Ens interessa AQU per revisar verifiques. Hauríem de parlar tots junts l’estratègia a 

seguir. Fixar un dia a la setmana per fer això. Dissabte 30 de novembre a casa de la Sara. 

CdE- Agenda setmanal: El CdE demana que si fem activitats lúdiques a la Delegació els hi 

passem les idees, li direm a la Clara que faci de contacte amb ells. 

Comi Reglament: Es pregunta si hi ha algun interessat en participar-hi. L’Arnau diu que li 

interessa però que de moment no té temps per fer-ho. 

El tema de les CAP està sota control, li recordarem al Sergio per si de cas. 

Hi ha Claustre avui a les 15h. Es vota poder fer només un examen final en comptes de dos 

parcials (com a possibilitat per tal de garantir el dret a vaga). La Mònica envia contacta 

amb el Diego i el Bote (claustrals de camins) per informar-los per si poden anar-hi. La 

posició que en pren la DAEC és favorable sempre i quan sigui optatiu i no obligatori. 

S’hauran de mirar guies docents si s’aprova per veure com s’aplicarà. 

 

6. Reunió Casal 

S’informa que ha arribat un correu convocant una reunió de Casal, amb data el 25 

d’Octubre a les 11h, amb el següent ordre del dia:  

1. Aprovació document de renovació d'espais (document adjunt al mateix correu) 

2. Reformes a l'edifici Omega 

3. Renovació dels membres del Consell de Casal 

El David explica, mitjançant un àudio, que el Xollo hi té coses a dir, i demana ajuda a DAEC 

per si algú hi pot anar,  ja que es vol que el full de renovació d’espais sigui més laxa del 

que és (actualment demana moltes coses), separar renovació d’espais i petició d’espais 

nous. S’acorda que la Mònica hi anirà en representació de la DAEC i del Xollo, si s’escau.  

 

  



 

7. Reunió BRGF  

Van anar-hi la Gabi i la Mònica. És va parlar sobre les enquestes de satisfacció, que van 

anar molt bé. Ens van comunicar les dates d’obertura extraordinària (Caps de setmana) 

de la Biblioteca: Parcials Q1 [26/10 i 27/10, 01/11 02/11 i 03/11], Parcials Q2 [14/03 i 

15/03, 21/03 i 22/03, 28/03 i 29/03]. Hi haurà restriccions a alumnes UPC del 2 a 17 de 

gener del del 30 de maig al 14 de juny. Ens van dir que tenen novetats a préstec. Per últim 

ens van demanar propostes per millorar la sessió introductòria de la Biblioteca pels 

alumnes de primer. A camins es tracta el tema plagi durant la sessió introductòria dels de 

primer, que els avorreix mortalment, potser interessaria més per TFG no a primer. 

Podríem plantejar algo similar al que fa la FIB, que és una ruta guiada per la BRGF 

explicant els serveis que ofereix. Parlem amb el Pedro Díez i mirarem de canviar-ho. 

 

8. Bases Concurs CASC 

Es posposa aquest punt fins que s’hagin revisat les bases. 

 

9. Implicació 

Es recorda que falta comprar tinta. 

Aquesta setmana anem més relaxats però la Sara té set reunions de la Delegació. La idea 

és tenir l’animometre i una bústia de suggeriments per mirar de millorar allò que no 

funcioni. 

Fixem tarda de treball els dijous de 15h a 21h cada dues setmanes començant el 14 de 

novembre. 

 

10. Organització Interna  

S’han d’acabar les reunions previstes amb DECA, Direcció i Caps d’Estudi aquesta 

setmana. Amb Futur Civil i Col·legis professionals ens reunirem la primera setmana de 

novembre. S’ha posat el link del document compartit amb les reunions de polítiques a la 

descripció del grup de WhatsApp perquè sigui més accessible.  

 

  



 

11. JJFF DAEC (el dia 22/11) 

Les Jornades de Formació de la DAEC es passen al dia 30 de novembre tot i ajuntant-les 

amb una tarda de treball de AQU. Es proposa que sigui tot un dia (dissabte 30/11) a casa 

de la Sara. La Paula i la Mònica ajudaran a organitzar aquesta jornada.  

  

12. Claus 

El David Coy troba inapropiat el que es va pactar al punt de claus sobre de l’assemblea 

anterior. En aquest es va dir de donar clau a la Irene de Cubas i l’Alejandro Botella (ex-

membres de la DAEC) a canvi de que treballin per la Delegació5h/mes i ajudin pel Dia 

Cultural. De moment s’acorda deixar-ho com està i que tots dos segueixin tenint clau.  

 

13. Torn Obert 

- El David Lerín proposa fer la reserva de la furgoneta pel Dia Cultural amb l’usuari 

de DAEC si és que això és possible. 

- Es proposa convocar les assemblees de 13h a 14h, donat que sembla que a les 12h 

resulta inconvenient per alguns. 

 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 7 de novembre de 2019 

- Hora: de 14:00h a 16:00h 

- Sessió: 008 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames David Lerín Arnau Barat Juan Pérez 

Mònica Castellà Alejandro Botella   

    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 007 

2. Becaris 

3. Jornades CREIC  

4. CdE 

5. Bases Concurs CASC 

6. Implicació 

7. Organització Interna  

8. JJFF DAEC (el dia 30/11)  

9. Claus 

10. Torn Obert 

  



 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 007 

No s’aprova perquè no s’ha enviat encara. S’ha decidit per sorteig que l’Arnau acabarà de 

redactar bé l’acta 007 i que el Lerín prendrà anotacions durant la sessió d’avui. 

 

2. Becaris 

Els dos becaris d’atenció (Gabi i Chema) van fent tota la feina que se'ls hi posa al Trello. 

Pel que fa a les tasques n’hi ha forces ara mateix i el Lerín te el tema controlat. 

Amb el becari de xarxes (Seth) sembla que hi ha certa falta d’implicació per part del becari 

ja que les xarxes no estan prou actives i ha faltat a les darreres assemblees. Es decideix 

que la Clara i el Lerín facin una valoració conjunta del becari per mirar d’arribar a una 

solució. 

 

3. Jornades CREIC  

Falten els bitllets de l’Arnau Barat. En principi l’Arnau hi anirà el 15, la Sara el 16 i el David 

no ho sabem.  

A CREIC s’aprofitarà per parlar sobre la diferència de preus del curs de CYPE. 

 

4. CdE 

Aquest dissabte 9 de novembre hi haurà Ple de tarda amb barbacoa a Manresa. Es 

pregunta qui hi pot anar i el Lerín diu que segurament hi va ell, preguntarà pel grup de 

WhatsApp si algú més hi vol anar.  

La Sara explica el cas del doctorant amb problemes que ha arribat a la Delegació fa poc, 

ens diu també que el CdE te potestat per representar-lo ja que la Delegació de Doctorands 

també forma part del CdE. De moment estem esperant saber noticies noves sobre el cas 

per part del Miquel Cervera per veure que s’hi pot fer. 

 

5. Bases Concurs CASC 

Les bases del Concurs CASC estan revisades, diu el Lerín, el que falta es demanar als 

col·legis professionals col·laboració amb els premis. Això es farà la setmana vinent quan 

polítiques tingui les reunions amb els col·legis. les bases s’enviaran per WhatsApp abans 

de la pròxima assemblea per tal que puguin ser votades durant l’esmentada.  



 

6. Implicació 

La Sara ha estat fent moltíssimes reunions aquests dies, apart de les vagues s’ha posat al 

dia amb la gent de l’assemblea la disponibilitat de cada persona per així repartir la feina.  

Ha decidit que a partir d’ara no pot ser que ella vagi a totes les reunions perquè és 

inviable, així que anirà a les que pugui. A l’assemblea li sembla bé la decisió. 

Implicació de cadascun:  

Juan Pérez Molt bé 

Mònica Castellà Bé 

Lerín Bé 

Arnau Barat Mal 

Bote Fatal 

 

7. Organització Interna  

- Orles: Es parlarà amb les altres Delegacions del campus (DAT i DEFIB) per veure 

si trobem una empresa en conjunt que ens surti rentable. A més també es 

plantejarà el tema als Delegat s de 4t dels graus dels graus de Civil, Obres 

Públiques i Geològiques perquè en duguin la iniciativa i tinguin llibertat de triar el 

que vulguin.  

- Dia Cultural: De moment la Clara està fent una llista de la gent  propera a la 

Delegació disponible per ajudar durant el Dia Cultural. S’ha dit que si hi hagués 

algun pack, cervesa gratis o com a mínim no haver de pagar la samarreta com l’any 

passat, això atrauria a més gent. Es proposa fer diferents packs segons la 

disponibilitat de venir a ajudar i oferir-ho als estudiants de l’Escola de Camins. La 

Sara, la Clara i el Sergio es reuniran per poder pactar els que serien viables. Es diu 

de vigilar amb la selecció de qui es presenti i de fer-ho amb temps per fer venir als 

interessats a reunions prèvies sobre el Dia Cultural per conèixer-los i que ens 

coneixin. 

- Llista de cursos: El Carles aposta per BIM en primer lloc, es parlarà de BIM i 

d’AutoCAD amb el Mario. Pel curs de CYPE estem pendents del que es parli a 

CREIC. SAP 2000 no el veiem molt viable ja que mai s’omplen les places i el nostre 

únic contacte és una empresa. La Sara diu que dona prestigi al curs el fet que el 

faci una empresa. Per BIM i TCQ es parlarà amb el Víctor Valdés. L’Arnau Barat diu 

que potser pot trobar contactes per donar cursos, ens n’informarà si així és. Pel 

curs d’Istram  parlarem amb el Mario. QGis la Nieves i la Carol potser poden fer el 

curs. L’Arnau i el Bote parlaran amb alguns professors . 



 

Es proposar intentar que els hi donin punts de docència als professors  que 

organitzin cursos com aquests, d’aquesta manera incentivaríem la seva 

participació. 

- DECA: Hi ha 6 vacants. S’ofereixen voluntaris la Sara, l’Arnau, el David i la Mònica. 

Se’ls-hi preguntarà a la Gabi i a l’Oriol si els hi agradaria ser-hi, així com a la resta 

de l’assemblea. 

- Dobles diplomes: La Sara enviarà un correu a la Rosa abans que comencin les 

presentacions dels dobles diplomes per poder informar a tots els estudiants. 

 

8. JJFF DAEC   

S’acorda organitzar un sopar de pizzes a la Delegació per fer tarda de treball i pactar el 

dia de les Jornades de Formació de la DAEC que estava plantejat pel 30 de novembre. El 

Juan s’encarregarà de fer el Doodle per decidir el dia del sopar. 

 

9. Claus 

Punt tractat en la darrera reunió, res a dir. 

 

10. Torn Obert 

- Queda pendent fer una reunió amb Coordinació campus, la Mònica s’ofereix 

voluntària a portar el tema. 

- Es diu de prioritzar fer la bústia de suggeriments com a feina dels becaris 

d’atenció. 

  



 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 13 de novembre de 2019 

- Hora: de 13:00h a 14:00h 

- Sessió: 009 

 

 

Assistents 

 

Paula Espina Mònica Castellà David Lerín Chema 

Gabi Álvarez Clara Sans Seth Sara Tamames 

Arnau Barat Rosa    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Becaris 

3. Olimpíades CN 

4. Activitats 

5. Mobilitat 

6. CREIC 

7. CdE 

8. Organització interna 

9. Animòmetre 

10. Torn Obert 

  



 

1. Aprovació, si escau, de les actes 007 i 008 

No s’han enviat, de manera que es posposa l’aprovació fins a la següent assemblea.  

 

2. Becaris 

El Lerín demana als tres becaris de la DAEC que expliquin tot allò que han anat fent durant 

la setmana. D’aquesta manera, la Gabi comunica als membres de L’Assemblea que està 

fent un document resum per tal de que els estudiants puguin entendre bé el funcionament 

d’aquest. Actualment està acabat en castellà, i falta traduir-lo al català i a l’anglès. El 

Chema explica que en aquests moments s’estan portant quatre informes diferents: un 

primer de beques d’aprenentatge, un sobre el CCD, un sobre la Matrícula del TFM i l’últim, 

ja mencionat, sobre el reescalat. En aquests moments només queden per acabar els 

documents sobre mobilitat i sobre el reescalat. Finalment, el Seth comunica que està fent 

el qüestionari que se li havia encarregat, i recorda que no pot penjar apunts a la web, ja 

que estava esperant a que la UPC acabés amb la migració dels servidors, problemàtica 

que sembla que ja està resolta.  

La Sara recorda feina per fer d’ara endavant. Comunica que ens han arribat apunts 

escanejats d’un professors mitjançant el correu d’un dels seus alumnes. Se li enviarà un 

correu a l’alumne en qüestió demanant permís per tal de penjar-los a la pàgina web, i el 

Seth s’encarregarà d’escanejar els apunts i penjar-los si es dona el cas.  

La Clara Sans explica que de xarxes socials no hi ha hagut gaire feina, i que sobretot s’ha 

centrat en fer publicitat d’altres publicacions. També comenta que fa falta començar a fer 

publicitat dels cursos programats, i que, degut als crèdits que aquests donen, estaria bé 

organitzar-ne com a mínim un de cara al desembre. D’aquesta manera, es comencen a 

buscar responsables dels cursos parlats anteriorment. Aquests són: 

Curs  Professors de contacte Alumne encarregat 

CYPE Eva Oller David Lerín 

Istram  Mario Carles i Clara 

BIM i Tecla Mario Carles i Clara 

QGis - Arnau Barat 

TCQ - Sara Tamames 

 



 

3. Olimpíades CN 

El Lerín explica que la idea va sorgir a l’últim ple del CdE, impulsada, sobretot, des de la 

DAT i DeFIB. Així, la intenció sembla tornar a organitzar unes Olimpíades Campus Nord 

aquest any, per tal d’intentar donar visibilització a les associacions. Ell manifesta que 

falten activitats a nivell de tot el Campus, que sempre estan bé, i que hi ha gent nova a les 

diferents Delegacions amb ganes manifestes de treballar en el tema. 

Es debat la viabilitat econòmica d’aquestes, tenint en compte els resultats que van donar 

les últimes que es van organitzar. S’aclara que hi haurà una reunió pròximament (dijous 

14 de novembre, a les 14:00h), on es poliran els detalls de l’organització, i que, en funció 

de com vagi aquesta i quina sigui la intenció i l’actitud davant la seva organització, es 

decidirà la incorporació de DAEC a aquestes. S'assignen com a responsables la Gabi i el 

Lerín.  

 

4. Activitats 

Es parlarà a organització interna. 

 

5. Mobilitat 

La Clara Sans explica a l’Assemblea la reunió que aquesta i la Sara van tenir amb la Rosa 

Estela per parlar de mobilitat. Les dos coincideixen en que no sembla que hi hagin masses 

ganes de treballar en conjunt amb la Delegació, però que tampoc es va negar a que des de 

la DAEC es fes publicitat dels dobles diplomes. La Clara proposa, a més, organitzar de cara 

a l’any que ve un curs o algun tipus de xerrada de mobilitat, enfocada a tots els alumnes 

de l’Escola (que no vagi en detriment de les ja organitzades del MOU-TE). 

Després d’una estona de debat, a proposta de la Sara s’acorda crear tres documents 

diferents. Aquests serien:  

1. Requisits i prerequisits de l’any anterior de les universitats disponibles (fer un 

històric). 

2. Procés de mou-te “how to do” 

3. Explicació d’orientació (mini guia): que et trobaràs depenent del lloc de destí. 

(experiències estudiants, informació web, contacte escola).  

 

6. CREIC 

Es parlarà a organització interna. 



 

 

7. CdE 

En David Lerín explica el que es va parlar a l’últim Ple del CdE, ocorregut a Manresa el 

dissabte 9 de novembre a la tarda. Els principals temes que es van tractar van ser l’últim 

CdE, la modificació dels premis a les associacions, la migració dels servidors de la UPC a 

Google, es va informar de les discussions sobre avaluacions úniques, l’existència d’una 

vacant al CEUNE (s’està parlant de canviar el sistema d’elecció del candidat, per tal de que 

no ho triïn els rectors), la situació actual d’inactivitat del CEUCAT, el funcionament del 

Projecte Prometeus (en funcionament al Raval, on s’ofereixen beques i ajudes per 

aquestes persones), la Laura està buscant relleu d’UPCArts, hi ha la intenció de fer una 

xocolatada comuna a tota la UPC, no hi haurà segones convocatòries de beques i fer un 

procediment més estricte (el Tresorer vol fer un filtre per denegar o acceptar beques). A 

més, també volen crear un NIF per emetre les beques, es vol convocar el comitè de 

qualitat, i fer una aplicació mòbil. 

A més, el Lerín explica que ha parlat amb representants de la Delegació d’estudiants de la 

ETSAV, ja que actualment estan organitzant cursos gratis de software que pot ser 

interessant per nosaltres, entre ells, de BIM. Recorda, també, que hauríem de procurar 

que els claustrals de la ETSECCPB assistissin al Claustre de la UPC.  

Finalment, l’Arnau recorda que des del CdE es va enviar un calendari de reunions del 

PN@SC, en cas de que algú tingui interès en anar-hi. 

 

8. Organització interna 

Es pregunta com està el tema de canvi de Junta. La Sara contesta que encara no ha pogut 

anar al departament de Justícia, i que té previst fer-ho la setmana vinent.  

Es revisa l’Organigrama:  

- Col·legis: Aquesta setmana s’ha fet la presentació. 

- Associacions: Ja s’ha dut a terme la reunió amb Futur Civil. 

- Jornades d’Escola: Encara s’han de decidir les sortides a dur a terme. S’acorda fer-

ho durant la jornada de treball, que es recorda que serà dijous a la tarda. 

- Orla: Sembla que el tema ja està tancat. Res més a comentar al respecte.  

  



 

- Dia Cultural: Es recorda que els terminis per tramitar els permisos són molt curts, 

i que s’haurien de començar a moure quan abans millor. S’acorda que la Mònica 

sigui l’encarregada de fer una llista amb tots els permisos necessaris. També 

s’acorda que l’Arnau i el Sergio han de parlar, per discutir els packs a oferir a la 

gent que ens vingui a ajudar a organitzar el Dia Cultural. Finalment, es designen 

com a encarregades de les samarretes la Paula Espina i la Gabi, amb la idea de fer-

les ja i poder passar les factures a l’Escola. Es recorda que tot això ha d’estar tancat 

de cara a la propera setmana.  

- Tresoreria: Es recorda que s’han d’entregar totes les factures que tinguem abans 

de la primera setmana de desembre. La Mònica i el Lerín expliquen que han tingut 

diverses idees per comprar coses amb els diners que ens sobren del pressupost.  

 

9. Animòmetre 

Es fa un repàs general a l’actitud dels membres de la Delegació de cara a aquesta setmana. 

La Mònica contesta que té ganes d’implicar-se a la DAEC, la Paula i l’Arnau contesten que 

també, tot i que en menor mesura, el Lerín diu que “neutre” i  la Gabi contesta que bé. 

 

10. Torn Obert 

El Lerín demana la paraula per parlar de la mobilitat dels verifica dels nous graus que 

està plantejant l’escola. Només el grau de Tecnologies en Camins, Canals i Ports té 

mobilitat obligatòria, ja que en la resta de graus (Enginyeria Civil i Enginyeria Ambiental) 

no s’està contemplant. També diu que si hem de canviar alguna cosa és ara, perquè la 

resta no està decidit i si ens esperem massa potser no hi serem a temps.  

El David ha enviat un missatge per recordar que el divendres tanquen candidatures Junta 

d’Escola, on actualment hi han 10 vacants del col·lectiu EGM. La Gabi manifesta la seva 

voluntat de presentar-se, i s’acorda parlar amb l’Oriol. A més, es recorda que com que la 

Paula Santandreu encara es membre de l’escola, s’hi podria presentar. Tan el Chema com 

el Seth es presenten. S’acorda parlar amb la Maria Pérez i en Joan, actual membre de Futur 

Civil. La Sara estaria d’acord en presentar-se, però recorda que té una reunió amb el 

Climent Molins el divendres justament per parlar del tema. 

La Sara recorda els membres que van acordar presentar-se al DECA, tot i que encara no 

han comunicat de manera oficial eleccions o renovació de vacants. Aquests són la Gabi, la 

Sara, l’Arnau Barat, la Mònica Castellà, l’Oriol i l’Alejandro Botella.  

 

 

 

 



 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 20 de novembre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 13:00h 

- Sessió: 010 

 

 

Assistents 

 

Seth Suárez Chema Rivera Paula Espina Juan Pérez 

Oriol Barbosa Sara Tamames Mònica Castellà Arnau Barat 

Gabi Álvarez    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes 007, 008 i 009 

2. Becaris 

3. Olimpíades CN 

4. Bases Concurs CASC 

5. Cursos i Sortides 

6. Orles 

7. Compres de la DAEC 

8. CREIC 

9. CdE 

10. Etiquetes 

11. Modificació de l’equip actual 

12. Organització interna 

13. Animòmetre 

14. Torn Obert 

  



 

1. Aprovació, si escau, de les actes 007, 008 i 009 

S’aproven per consens. 

 

2. Becaris 

La Clara comenta que ella tenia en ment que el becari de xarxes socials tingués un perfil 

més actiu (que doni m’agrada a les fotos d’Instagram, que contesti comentaris, que cuidi 

les faltes d'ortografia)... El Seth hi està d’acord.  

La Sara comenta que quan es faci pública la informació de Mobilitat per part de l’Escola, 

s’haurà de fer una campanya per poder informar a l’estudiant, lligant-ho amb els diferents 

documents que estan preparant els dos becaris d’atenció. La idea seria poder fer això cap 

al febrer de l’any vinent. A més, es comenta que falta acabar de fer aquests tres 

documents. 

L’Arnau posa un àudio que li ha enviat el David respecte a una idea que ha tingut sobre 

les xarxes socials de la Delegació. Aquesta seria fer un estudi sobre les diferents xarxes 

socials de les Delegacions, tan a nivell de la UPC, com a nivell de les de CREIC, per poder 

veure que estem fent bé i quines coses es poden millorar.  

 

3. Olimpíades CN 

La Gabi diu que  s’ha estat parlant amb els organitzadors de les Olimpíades, i té la sensació 

de que és la primera vegada que organitzen una festa d’aquestes dimensions. Reunió a la 

que ella va assistir, es va passar el pressupost i l’arqueig, que comportaria una inversió 

total d’uns 3000€, cosa que significaria uns 1000€ per Delegació.  

Pendents de la propera reunió pel tema amb la resta de Delegacions, s’acorda estudiar la 

viabilitat del projecte i decidir a la següent Assemblea si la DAEC vol participar 

activament en el projecte. 

 

4. Bases Concurs CASC 

S’aproven per consens.  

 

  



 

5. Cursos i Sortides 

CURSOS 

La Clara i el Carles han realitzat una llista dels diferents cursos planejats: Cype (que se 

n’encarregaria el Mario), BIM Tecla (també impartit pel Mario, però més complicat, ja que 

actualment té molta feina) GIS (que en aquests moments l’Arnau encara està parlant amb 

la Nieves per tal de trobar una persona que el pugui impartir, però que la Sara sembla 

haver trobat aquesta persona (tot i que s’hauria d’acabar de parlar amb el Bateman). 

La Sara comenta que hauríem d’intentar vendre el tema BIM com una idea (així, planteja 

fer una presentació sobre el que és i el que comporta BIM, juntament amb els 3 cursos 

planejats de de Revit, TCQ i GIS).  

La Clara explica a l’Assemblea que com que actualment el Mario va molt carregat de feina, 

els seus cursos només es podran impartir al 2n quadri. Comenta, també, que en podem 

plantejar dos, un abans de Setmana Santa, i un després de Setmana Sant,  o un cop acabat 

el curs acadèmic. Demana, també, que siguin 2 crèdits cada un, així com fer una llista i 

plantejar un segon curs en funció de la demanda que aquest tingui. Comenta que el Mario 

ho farà gratis, per això, des de l’Assemblea es planteja parlar amb el DECA per aconseguir 

alguna compensació pel Mario (com podria ser, per exemple, un ordinador portàtil).  

La Sara comenta que estaria bé trobar una empresa o algun departament potent que firmi 

el curs conforme aquest s’ha passat amb èxit. La idea seria buscar departaments, o en tot 

cas, empreses vinculades a la UPC, com, per exemple, CIMNE.  

Finalment, la Clara comenta que, veient tal i com va anar el tema dels cursos l’any passat, 

les fiances s’hauran d’entregar en físic i amb data màxima per recollir-les un cop acabat 

el curs (es parla de 2 setmanes, però la xifra encara està oberta a modificacions).  

SORTIDES 

Es recorda que l’any passat, a la sortida de Sorigué hi va assistir poca gent. Es planteja fer 

una enquesta per saber quines sortides interessen, així com una llista de les sortides que 

havíem arribat a fer altres anys. Es demana a la Clara que sigui l’encarregada de crear 

l’enquesta, mentre que la llista vagi a càrrec de la Mònica. 

 

 

6. Orles 

El Carles ha estat portant el contacte ( no es sap com va la cosa). S’informa que l’empresa 

que està mirant DeFIB dona orles gratuïtes als professors que hi surten i que el preu que 

proposen rondaria el nostre.  

  



 

7. Compres de la DAEC 

Llista compres. Les votacions sobre si els objectes es compren o no es troben detallades 

directament a l’Excel en qüestió. 

 

8. CREIC 

L’Arnau comenta com van anar les Jornades de Formació organitzades per CREIC, on, 

segons ell, hi van haver xerrades molt interessants, i creu que, tant ell com el David van 

aprendre molt. A més, allà ambdós van tenir una sèrie d’idees, que exposa a continuació: 

La primera de totes, es basa en fer postals de Nadal per la resta de Delegacions que 

participen a CREIC, tal i com ja va fer la Delegació de la UPM l’any passat. S’aprova fer-ho.  

A més explica que hi ha una Delegació que organitza un premi al millor professors sor, i 

que podria ser interessant aplicar això a l’Escola, i que el guanyador del premi fos el 

professors que proposéssim pels Premis de Docència organitzats per la UPC, fent, així, 

més democràtica la decisió. També queda aprovat fer-ho properament, si aconseguim 

anar més relaxats en quant a la feina feta.  

L’Arnau comenta, també, que de forma extraoficial li han comentat que la propera AGO 

de CREIC serà a Àvila, entre març i abril del 2020, i que probablement durarà quatre dies, 

de dijous a diumenge. Explica que creu que seria interessant assistir-hi com a Delegació.  

Finalment, comenta que li agradaria proposar a la UPC com a seu de cara l’any que ve o el 

següent, ja que creu que no seria massa feina extra a realitzar, i que seria útil perquè DAEC 

pogués estrènyer llaços amb CREIC. Es respon que s’estudiarà, però que, amb la feina que 

hi ha a sobre en aquests moments, no es pot assegurar res.  

 

9. CdE 

Es comenta tot el que es va parlar en l’anterior Comissió de Tresoreria, on hi van anar la 

Mònica i l’Arnau. En aquesta es va demanar fer una modificació de les partides del 

pressupost, amb la idea d’extreure 1000€ del pressupost de Comunicació i posar-los a les 

CAP, augmentant el pressupost d’aquestes de 6000€ a 7000€. 

A més, l’Arnau explica que durant el transcurs de la Comissió es va proposar modificar 

l’Excel mitjançant el qual es rebaixaria la puntuació que atorga a les Delegacions la 

representació estudiantil en benefici de les activitats que organitzen aquestes,  cosa que 

perjudicaria la puntuació que sol extreure la DAEC. Demana saber la posició de la 

Delegació envers això, ja que, arribat el cas, si aquesta proposta tira endavant, s’haurà de 

votar en un Ple del CdE. Des de la DAEC s’acorda que, en el repartiment de beques, 



 

s’hauria de prioritzar, en primer lloc, la representació estudiantil, en segon lloc les 

activitats organitzades, i en tercer, la col·laboració amb el CdE.  

Finalment, es comunica la convocatòria de la Comissió Comunicació el proper divendres 

22 de Novembre a les 5. Es decideix que, en principi hi vagi la Paula, i que en cas de que 

no pogués, hi anés el Seth en representació de DAEC.  

 

10. Etiquetes 

La Sara comenta que li agradaria canviar les etiquetes en funció de les persones, 

assignant, així, un color per cada responsable, i fent més accessible el correu a aquells que 

en tenen un accés Delegat . 

 

11. Modificació de l’equip actual 

El Lerín comunica la seva baixa de membre de la DAEC, deguda a motius personals. Així 

mateix, la Sara comunica que el Sergio també ha presentat la dimissió com a Tresorer, 

sent substituït en el càrrec per l’Oriol.  

Com que fins ara el Lerín portava l’organització dels becaris, es proposa que la Gabi com 

a becaria porti als becaris i Clara vigila. 

 

12. Organització interna 

Es fa un repàs al diagrama d’Organització de la DAEC.  

- La Sara comenta que li agradaria organitzar a la DAEC per projectes. Ara mateix 

n’hi ha quatre, aquests són:   

- Mobilitat: Els tres documents que estan fent els becaris. 

- Projecte Xerrada/Mentoria amb la Comissió de Jubilats, on els estudiants 

rebrien assessorament per part de professionals del sector. Estaria  

orientada als alumnes de 3r, 4t i màster). 

- Cooperació: reunió-- es veu que el tema cooperació els hi agrada més posar 

tema dels objectius de la ONU. Parlar de cooperació sempre tenint en 

compte els objectius de sostenibilitat.  Relació amb col·legi ha de potenciar-

se. Aquesta està desenvolupant una comissió de desenvolupament 

sostenible.   

- BIM: Els cursos anteriorment.  



 

 

- Tresoreria: S’explica la problemàtica que ha tingut el David amb els vols per anar 

a les JJFF de CREIC, i que això li ha suposat una despesa extra de 20 pounds. 

S’acorda passar aquesta factura, juntament amb les altres, per escola. 

- Samarretes: Es presenten els models elaborats per la Clara i la Gabi, anomenats A, 

B, C, D, E i F. Es realitza una votació a dos voltes per tal d’escollir el disseny final. 

Aquí es presenten els resultats de les votacions 

Primera volta:: 

A - 1 

B-  1 

C - 10 

D - 8 

E - 0 

F - 0 

 

Es declaren vencedors d’aquesta volta els dissenys C i D. Es realitza una segona 

volta. Resultats. 

C - 8 

D - 2 

D’aquesta manera, queda escollit el disseny C per majoria. Es nomena a la Clara 

com a encarregada de mirar preus per trobar un lloc on ens les puguin fabricar. 

13. Animòmetre 

Els diferents membres comenten quina implicació tindran a la DAEC la propera setmana.  

14. Torn Obert 

Es recorda el tema de les propostes per a la millora de la web de la DAEC.  

La Clara comenta si es vol organitzar un Amic invisible per part dels membres de la DAEC, 

tal i com s’ha fet altres anys. S’acorda parlar-ho a la següent Assemblea. 

Es recorda que no s’ha parlat res del Dia Cultural. Es deixarà per la següent Assemblea.  

 

 



 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 29 de novembre de 2019 

- Hora: de 13:00h a 14:00h 

- Sessió: 011 

 

 

Assistents 

 

Fernando Valls Juan Pérez Sara Tamames Arnau Barat 

Mònica Castellà Carles Garcia   

    

     

Ordre del dia 

 

Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

Becaris 

Millores Web 

Forms Mobilitat 

Concurs CASC 

Dia Cultural 

Sopar de Nadal i Amic Invisible 

Organització interna 

Animòmetre 

Torn Obert 

 

 

 

  



 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

 

2. Becaris 

Becaris no han plastificat el que deurien haver plastificat. El Seth ha de fer un post dient 

que hi ha un canvi de nom. 

 

3. Millores Web 

Es proposa fer un drive amb totes les respostes i agregar idees, aquesta feina es destina 

al becari.  

 

4. Forms Mobilitat 

L’idea és contactar amb la gent que ha fet mobilitat i que compateixin la seva experiència. 

Els dubtes que puguin sorgir els hi poden preguntar al David Coy, al Carles o al Juan. El 

David i el Carles prepararan preguntes pel forms per la assemblea vinent.  

 

5. Concurs CASC 

Les bases encara no estan preparades ja que hi ha comentaris sense resoldre. La Paula 

Espina és la responsable i la Mònica li demanarà que les porti fetes per la propera 

assemblea.  

 

6. Dia Cultural 

Depenent de la quantitat de gent que hi hagi es podran fer més coses. Contactarem amb 

la gent intentant minimitzar al màxim les persones externes, com a molt es contactarà 

amb un informàtic en cas d’estar amb l’aigua al coll..  

Es parla d’intentar captar gent de FIB o del CEC, cal parlar-ho en properes assemblees.  

 

7. Sopar de Nadal i Amic Invisible 

Es parlarà a la assemblea vinent, el Juan s’encarregarà de fer un Doodle per decidir la 

data.  

8. Reunions Polítiques 

Cooperació CCD -  

President DECA - Sara i Arnau (tema BIM, activitats perquè ens donin els cursos i) 

Intentarem pel DECA que es recompensi als professors sors de cursos de la Delegació. 

Pedro - Mobilitat, que ens ajudin a vendre BIM, pràctiques Comissió Jubilats. Mònica va 

amb Sara.  

 

La Sara vol deixar d’anar a totes les reunions i que hi vagi algú altre 

 

  



 

9. Organització interna 

 

Olimpíades CN - Gabi (sabrem noves per la propera assemblea, Gabi no estava molt 

convençuda amb el tema). Es parla a la propera assemblea  

 

Coses a fer: buscar gent (Arnau, Mònica i Fer), mirar tema logística (Mònica, Arnau), DECA 

(Arnau), parlar cec (Fernando) Forms mobilitat (David i altra gent).  

 

Canvi de junta, proposar dimissió Sergio com a punt de l’Ordre del dia. 

 

10.  Animòmetre  

Arnau estressat, Mónica també, Fer pot ajudar però té feina, i la Sara va molt malament 

de temps  

 

11. Torn Obert 

 

Arnau: Etiquetes. 

 

Fer:  

MOMENTO FER: Ningú té sap el que fa la DAEC, fer molta promoció. Necessitem línia d’oci 

(gent que faci festes i tal). Propostes promoció DAEC propera assamblea. Fer parlar amb 

Clara 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 4 de desembre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 012 

 

 

Assistents 

 

Arnau Barat Oriol Barbosa Mònica Castellà Clara Sans 

Roger Abadias Sara Tamames Sergio Cantons Juan Pérez 

Paula Espina    

     

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Becaris 

3. Promoció 

4. Forms Mobilitat 

5. Concurs CASC 

6. Dia Cultural 

7. Sopar de Nadal i Amic Invisible 

8. Promoció 

9. Organització interna 

10. Animòmetre 

11. Torn Obert 

 

 

 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

 

No s’ha enviat 

 

2. Becaris 

Chema ja està de baixa 

Seth millor 

Gabi encara té feina (mobilitat) 

 

3. Promoció 

 

Sara: Fer diu que la Delegació és una panda de “frikis”. Intentar promocionar els 5 

projectes. 

Clara: La gent suda dels passa classes. Plantejar-ho d’una altra manera. Cal promocionar 

els projectes més pròxims, perquè els és “indiferent” el que puguem arribar a fer al juny. 

Sara: La promoció ens salvarà el cul. Pla de promoció decent. Més important que 

qualsevol dels projectes planejats 

 

4. Forms Mobilitat 

 

Juan: Forms mobilitat (David i Juan han fet un llistat de preguntes)  (ambient, puntuació 

universitat, DINERS…). 

David: El Carles l’està posant maco. Reduir al màxim les preguntes  

 

5. Concurs CASC 

 

Ens esperem a que arribi la Paula 

 

Paula arriba 

 

Paula: Comentari Sara acceptat, Mònica s’ho revisa amb Paula, Sara diu endarrerir-ho 

perquè no tenim res assegurat amb col·legis 

 

6. Dia Cultural 

 

Arnau: No ha tingut temps de fer la relació  

Mònica: Permisos. Document demanda espais via pública.  

David: Olimpíades CN plantejades al febrer. Gabi preocupada per terminis. Avis de ficar-

s’hi. 

Sara: Mònica i ella fer el document a les 2h. A nivell d’organització no col·laborar perquè 

no tenim gent 

 

  



 

7. Sopar de Nadal i Amic Invisible 

 

Clara:  

 

Amic invisible: no fa falta fer sempre tasses. Amic invisible + joc pel mig. 

Sopar de nadal: David fa Doodle 

 

David: Entregar amic invisible al sopar de nadal 

 

 

8. Promoció  

 

PROMOCIÓ 

Sara: S’ha de fer promoció.  

Oriol: Fer ““Passaclasses” ”  i anar amb temes que puguin interessar als diferents cursos. 

Intentar que no sembli que hi hagi massa burocràcia.  

Roger: Li sembla bé i vol portar més gent 

Sara: Vendre projectes. 

Clara: Promocionar tot el que fem nosaltres a part de representació 

Sara: Intentar acollir a la gent nova al màxim (perquè Andrea i Dídac) 

Clara: Sí però també hi ha d’haver implicació per part dels nous (Andrea i Dídac) 

Oriol: Li interessava saber com es muntava tot. 

Sara: Mesures: Intentar establir converses amb la gent que ve al despatx. Que a la gent li 

interessi i que hi hagi bon rotllo. Informar de cada cop que hi hagi assemblea.  

Arnau: Hi haurà gent que vindrà perquè vol fer vida universitària. 

David: Ens hem de visibilitzar i fer bon màrqueting. 

Arnau: Hem de trencar amb la idea de que només els Delegat s de classe poden ser de la 

Delegació. 

Clara: Cada persona està en un curs diferents: Que s’agafi el seu curs i faci ““Passaclasses” 

” .  

Sara: A OP s’ha de vendre tema cooperació i tal. 

Clara: Setmana següent al ““Passaclasses” ”  fer xocolatada 

Sara: Tenir-ho tancat abans del 9, fer ““Passaclasses” ”  setmana 9, 10 i 13.  

 

9. Organització interna 

No hi ha molta feina, cal tenir presents els permisos del Dia Cultural i la xocolatada. Es 

dona preferència a promocionar la DAEC.  

  



 

10. Animòmetre 

Paula bé 

Oriol bé, té molt feina amb dibuix 

Clara molt bé molts treballs 

Sara falta de son, té molts  treballs + IELTS 

Seth té treballs però pot fer feina  

Roger molt motivat 

Sergio bastant enfeinat.  

Mònica enfeinada amb actes i actes de reunions i permisos i beques d’aprenentatge 

Arnau bé, estressat 

David exàmens però bé per nadal 

Carles bé ara, malament per nadal (però no tant malament) 

 

11. Torn Obert 

 

Paula: si es va parlar amb els de Vilanova, Sara diu que la idea és prioritzar els d’aquí 

 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 

 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 18 de desembre de 2019 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 013 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames Juan Pérez Chema Rivera Arnau Barat 

Mònica Castellà    

    

     

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Becaris 

3. Promoció 

4. Xocolatada 

5. Orles 

6. CdE 

7. CREIC 

8. Olimpíades 

9. Redistribució de tasques 

10. Organització interna 

11. Animòmetre 

12. Torn Obert 

 

 

 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

 

S’aprova l’acta 10 

 

2. Becaris 

 

Trello - Només queda reescalat i mobilitat (que estan en ello). Atenció no se’ls hi donen 

noves tasques becaris vacances de Nadal. Seth no se li dona vacances. Que faci una llista 

completa de tot el que s’ha de canviar a la web. (La Clara ja en té una, que la passi un altre 

cop).  

 

3. Promoció 

 

L’Arnau contesta després d’assemblea. Fer-ho pel començament del 2n Q. 

 

4. Xocolatada 

 

L’Arnau i l’Oriol van anar a parlar amb la Vanessa, però la Vanessa li anava molt malament 

fer la el 18/12/19, que és el dia que l’anàvem a fer. No és possible fer-ho aquesta setmana, 

així que el CdE tampoc no col·laborarà si es fa al febrer. 

 

 

5. Orles 

 

Orles: Ha revisat el correu i tot sota control. Inscripcions obertes des d’avui. Març amb la 

FIB. Carles s’encarrega de distribuir els alumnes per hores. Posar-se en contacte amb 4t 

GEC (ERASMUS POWER). Idea de que envií un correu. Que diguin els professors  que 

volen, els professors  no han de pagar. Empresa CeVeBe 

  

6. CdE 

 

Arnau va anar mig ple. No és oficial encara però sembla que properament hi hauran 

eleccions totals a la Mesa Permanent. 

 

7. CREIC 

 

CREIC AGE diumenge 22h  

 

8. Olimpíades 

 

No es parla 

 

9. Redistribució de tasques 



 

 

Mònica diu que vol deixar de ser secretària.  

 

10. Organització interna 

 

Parlar amb Eva per pactar tema canvi de grau 

 

11. Animòmetre 

 

 

 

12. Torn Obert 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 22 de gener de 2020 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 014 

 

 

Assistents 

 

Mònica Castellà 

 

Sara Tamames Paula Espina Juan Pérez  

David Coy Carles Garcia    

     

     

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Becaris 

3. Eleccions DECA 

4. Dia Cultural 

5. Jornades d'Escola 

6. Full d'incidències Q1 

7. CdE 

8. Mètodes de reclutament de gent 

9. Organització interna 

10. Animòmetre 

11. Torn Obert 

 

 

 

 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

No s’aprova perquè no es va presentar la documentació anterior. 



 

 

2. Becaris 

 

S’ha de definir perfil becaris i després tasques i requisits. 

Carles: becari web, becari d’atenció, becari de xarxes socials? 

Quan es faci reunió tresoreria ja es definirà. 

 

3. Eleccions al DECA 

La Paula i l’Arnau es presenten a CP del DECA. 

 

4. Dia Cultural 

Es va presentar la documentació a la UPC el passat divendres. Falta per presentar la 

documentació a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta documentació cal entregar-la en físic 

a les Corts, cal demanar cita prèvia.  

Als dos permisos figuraran com responsables la Sara i la Mònica. El nou responsable 

acadèmic és el Marcel Hürlimann en comptes de Joan Baigés. 

  

5. Jornades d’Escola 

Les enquestes del Seth mostren que les sortides que més demanen els estudiants són:  

- L9 

- CTC de Rodalies 

- Port de Barcelona 

- Sitges 

El Carles informa de qui s’encarregarà de cada feina. Un cop escollides les sortides 

s’estudiarà quina és la millor manera d’arribar: caminant, en metro, en tren o en autocar.  

 

En cas que calgués augmentar les places per sortides es podrien oferir visites als 

laboratoris de l’escola.  

 

 

6. Full d’incidències Q1 

Es difondrà als delegats de classe mitjançant el WhatsApp i el correu electrònic, també es 

farà una publicació a Instagram. 

H hagut problemes greus amb una assignatura a GCiTM, ja els va haver l’any passat. S’han 

fet arribar al Cap d’Estudis i a la Direcció, s’està treballant per solucionar-ho.  

Un cop tancat el full d’incidències es concertaran reunions amb els Caps d’Estudis per 

comentar-los.  

 

  



 

7. CdE 

Tot el relatiu a aquest punt es comenta al punt 7 de l’assemblea extraordinària 001 del 

16 de gener, que s’aprova per unanimitat. A més, es recorda que l’Arnau es presentarà a 

Coordinador del CdE a les properes eleccions.  

 

8. Mètodes de reclutament de gent 

Bilbao: s’estudiarà al detall.  

Passaclasses: comença la setmana del 10 de febrer.  

Xocolatada: parlar amb el CEC per fer una Xocolatada el 19 de febrer (pre-Intercamins).  

 

 

9. Organització interna 

Reunions:  

- Comissió de tresoreria del CdE: dia 22 a les 12h al Campus Nord.  

- Mentories: Col·legi de Camins + Escola + FC + DAEC: dia 24 a les 10h al Campus 

Nord.  

- Nous graus: Direcció de l’Escola + DAEC: dia 29 a les 13h al Campus Nord. 

- Ple del CdE: dia 29 a les 12h al Campus Nord. 

 

10. Animòmetre 

 

 

11. Torn Obert 

David comenta la possibilitat de fer una ponència pels estudiants explicant Bolonya i les 

seves atribucions. S’estudia la viabilitat del projecte.  

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 12 de febrer de 2020 

- Hora: de 12:00h a 14:00h 

- Sessió: 015 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames 

 

Mònica Castellà  Clara Sans  Arnau Barat 

Mònica Castellà Juan Pérez Carles Garcia Gabi Álvarez 

    

Maria Pérez    

Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Cursos 

3. Mentories 

4. ““Passaclasses” ”  

5. Orles 

6. DC 

7. JE 

8. Horaris de les assignatures dels nous graus 

9. NAGRAMA 

10. Full d’incidències 

11. Becaris 

12. Olimpíades CN 

13. Organització interna 

14. Animòmetre 

15. Torn Obert 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

No s’aprova l’acta anterior.  

 

2. Cursos 

Dates a la documentació que ha passat la Sara. S’apunten al calendari 

 

3. Mentories 

Serà el dia 25 de Abril.  Cal fer publicitat, a Atenea es diran qui són els mentors.  

 

4. ““Passaclasses”  

La Paula Espina ha preparat un pla d’acció per la setmana vinent.  

 

5. Orles 

El David escriurà un missatge als delegats de 4t perquè és necessari que la gent respongui 

i es puguin quadrar els horaris amb els de la FIB. Es poden posar cartells. També cal parlar 

amb els delegats de geològiques.  

 

6. DC 

Es proposa parlar d’això a l’assembles vinent.  

 

7. JE 

 

 

8. Horaris de les assignatures dels nous graus 

Es proposa alternar els horaris de matins i de tardes perquè als repetidors no se’ls-hi  

solapin les hores.  

 

9. NAGRAMA 

 

10. Full d’incidències 

La Sara i la Clara parlaran amb l’Eva. 

 

11. Becaris 

Cal fer promoció durant el “Passaclasses” perquè cal gent nova. El 19 ha d’haver 

guanyadors, el divendres es faran les entrevistes per poder parlar amb ells entre dilluns 

i dimarts. Cal fer un document que justifiqui el guanyador i enviar-ho al CdE.  

 

12. Olimpíades CN 

No podem participar perquè es solapen amb Intercamins.  

 

 

13. CP Junta Escola 

 



 

14. Organització interna 

 

15. Animòmetre 

 

16. Torn Obert 

Juan: Recordatori Mobilitat 

Carles: Com ha quedat tema cursos? Se li envia per WhatsApp de la reunió del 19 

Sara: La setmana passada la Sara va haver de venir aquí tot i vacances. Li molesta que hi 

hagi gent que dormi al despatx mentre ella treballa. Es farà fora a gent del grup. 
 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 19 de febrer de 2020 

- Hora: de 13:00h a 14:00h 

- Sessió: 016 

 

 

Assistents 

 

Paula Espina Judith Molero Juan Pérez Oriol Barbosa 

Sara Tamames Clara Sans Sergio Cantons Maria Pérez 

Mònica Castellà David Coy   

 

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. CP de Junta d'Escola 

3. Jornades d'Escola 

4. Dia Cultural 

5. 8M 

6. Full d'incidències 

7. Cooperació 

8. Torn Obert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

No s’aprova perquè no s’ha enviat 

 

2. CP de Junta d'Escola 

 

Convocada 1 d’abril a les 12h, s’ha d’enviar correu per modificar la data ja que coincideix 

amb JE.  

CP: es buscarà gent per anar que no sigui responsable de les sortides de JE. 

Es proposa moure l’hora de la CP a la tarda i demanar que ens enviïn l’ordre del dia amb 

antelació.  

El David proposa portar a CP el tema dels horaris de classe amb els solapaments 

d’assignatures com MMC. 

Sara diu que una vegada es vegin els punts del dia de la CP, fer una assemblea solament 

per parlar els punts d’aquesta. 

 

3. Jornades d'Escola 

Jornades d’Escola ho esta portant la paula: CTC Vic, Sitges, L9 i Port de BCN.  

Responsables: Paula Sitges, L9 Maria, Oriol Port, CTC Clara. 

David diu de fer feedback cada setmana per parlar de la JE i de com s'està gestionant. 

 

4. Dia Cultural 

Els papers s’estan gestionant i va bé. Aquesta tarda es reparteix treball de DC. 

Comunicació DC: Clara proposa fer un concurs/activitat (es parlarà a la tarda). 

 

David: Nins. Fem pluja d’idees aquesta tarda de les proves a realitzar? 

Propostes: Twister, concurs de ponts, llançament de flans, coets, edifici movedís, 

construcció amb espaguetis i nubes, fer pastetes, integrals amb glops. 

 

5. 8M 

Propostes: mur de ¿cures? (penjar-ho al bar per exemple) i un manifest 

Penjar el mur el dia 2 de març i el dia 9 de març (una setmana després) llegir el manifest/i 

alguns dels atacs escrits al mur. 

 

6. Full d'incidències 

La Judith comenta una problemàtica que tenen al grup de Ciències i Tecnologies del mar, 

que a l’assignatura de Ecologia porten una setmana sense classe per què l'únic professors 

que hi ha agafat la baixa. 

Es fa recordatori de que estaria bé que els de la Delegació escrivíssim alguna cosa per a 

cada assignatura. 

La Clara comenta la seva problemàtica amb l’assignatura de MMC, del Xavier Oliver. El 

70% del 20% és assistència a classe i es solapa amb Modelling de 3r, així que els 

repetidors no poden assistir a aquestes classes.  

 



 

7. Cooperació 

 

8. Torn Obert 

Sergio: la Vanessa ha dit que a partir del curs vinent, no es donarà material d’un sol ús. 

Ens demana que l’ajudem a incentivar aquesta iniciativa. La Sara Comenta que el paper 

dels tiquets es molt contaminant i no sabem si també ens volen treure. El que podríem fer 

nosaltres és informar d’això  a final de curs i animar a l’escola en sí a que també ho recolzi 

i en faci difusió. Mirar de fer aquest Dia Cultural amb gots retornables sense data.  

 

Problemes amb el banc. 

Coses a fer: - Maria L9, Juan Dia Cultural 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 26 de febrer de 2020 

- Hora: de 13:00h a 14:00h 

- Sessió: 017 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames Oriol Barbosa Mònica Castellà Clara Sans  

Juan Pérez Maria Pérez Arnau Barat David Coy 

Gabriela Álvarez Judith Moreno Carles Garcia Sergio Cantons 

 

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

2. Cursos i fiances 

3. Jornades d'Escola 

4. Dia Cultural 

5. Actes 

6. Feedback correu Delegada de Centre 

7. Ponències canvis de grau 

8. Aules mentories 

9. Assemblea ETSEIB 

10. Torn Obert 

 

 

 

 

 

  



 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

No s’aprova.  

 

2. Cursos i fiances 

Hi ham olta gent interessada i s’ha produït un overbooking. Fiança. Discussió sobre la gent 

que entra als cursos i la que no. S’acorda agafar els primers inscrits i la gent que s’ha 

apuntat a diferents cursos mirar com els distribuïm al que tingui menys inscrits.  

  

Es planteja com es pot recompensar el Mario degut a la seva ajuda en l’organització 

dels cursos ofertes per la Delegació. No podem parlar amb el DECA perquè no li poden 

donar més punts dels que ja té. Li podem oferir una de les places dels cursos que queden 

lliures.  

 

Fiances La Maria opina que un 10% del preu que aquests cursos valen fora (uns 400€, o 

sigui que sobre uns 40€ de fiança). La Sara proposa baixar-ho a 30. Al final s’accepta 40. 

Les fiances es tornaran si l’alumne assisteix a totes les classes (juntament amb una falta 

justificable).  

 

3. Jornades d'Escola 

S’han de tancar les sortides ja. L’Oriol porta la sortida del Port de Barcelona, ja ha 

contactat està per tancar. La Maria està parlant amb el Hürlimann per la L9, aquest 

divendres ho parlen, sinó hi ha el contacte de l’any passat i si 

 

Es proposa parlar amb el Dídac per buscar una visita al centre de control de Renfe de 

Sants (o estació de França).  

 

4. Dia Cultural 

Document David. Tarima reservada, 95€ + el que costi transportar-lo + assegurança + 

enginyer que firmi. Necessitem una furgoneta per transportar la tarima. Es planteja si es 

prefereix un grup o DJ? Un del CEC s’ha ofert a ajudar a l’Oriol. Parlar amb el noi.  

 

Vots a favor de cridar grups per al Dia cultural? 

 Grups no: 6 

 Grups sí: 3 

 Abstenció: 3 

 

No hi ha grups. Es farà un concurs? Si es fa per concurs ha de ser legal. Si no, tirem de 

contactes. Concurs no perquè es perdria molt temps. Es decideix escollir la música a dit 

(parlant amb tothom amb qui pugui).  - Porten el contacte la Judith i l’Oriol  

 

Tarima en cas de tenir DJ? El David proposa que el DJ estigui al balcó del B2. Parlar amb 

el Lázaro abans a veure si ens ho acceptarà amb els permisos. Ho porten el Juan i la 

Mònica. 



 

Volem menjar? Paella no, la Clara s’encarregarà dels Frankfurts Parlar amb la Vanessa a 

veure que es pot fer que ens surti barat i fàcil d’organitzar. Fer Packs.  

 

Merchandising. - Clara 

Samarretes Staff: s’aprova fer-les per unanimitat 

Samarretes venda: no 

Gots: sí - retornables o no ja ho parlarem  

Premis cucanyes: Parlar amb l’escola per merchandising  

 

Cucanyes: Es parla amb professors sors. - Maria 

Premi caixa - Clara 

Gestió personal - Gabi 

Pregó - Sara + Gabi  

Punt Lila (obligatori) - Assemblea CN 

 

S’acaba de parlar tot Divendres 

 

5. Actes 

Actes. No s’està picant cap acta. Notes de la Sara, fotos i apa.  

 

6. Feedback correu Delegada de Centre 

Carles: Cada cop més gent apuntada a orles i gent apuntada a orles i cursos.  

 

7. Ponències canvis de grau 

 

La Sara ho va està parlant amb la Eva Oller. Es faran unes ponències/sessions 

informatives a finals de març. Enfocat com a secretaria informant als estudiants sobre 

com fer els tràmits. Demanar-li a l’Eva la taula amb les convalidacions de les assignatures.  

 

8. Aules mentories 

No ho podem fer a l’Àgora. La primera ponència la fem al C2 i desprès tenim dos aules 

reservades més petites per la resta. La Mònica diu que sinó es pot reservar la Sala Màster. 

 

9. Assemblea ETSEIB 

Diuen que els hi volen tancar una festa. Estan parlant amb les Delegacions per planejar 

una acció conjunta.  

 

10. Torn Obert 

Maria: Coses de mobilitat? Tema idiomes. La Delegació pot fer difusió de quan es fa el 

”MOU-TE. S’hauria de fer més visible a la pàgina web però cal anar amb compte que 

aquest any han canviat moltíssim. Es parla de reactivar el projecte de mobilitat i millorar 

l’apartat de la nostra web. 

 



 

Arnau: Me’n vaig de l’Assemblea. 

 

David. Ha arribat un correu complicat d’un alumne. Gabi ho explica. dos alumnes de GEG 

es van escalfar per un correu d’un professors sor. Un d’ells li va dir a l’altra que era “una 

puta pesada” i l’altra alumna li va intentar agredir físicament. Enviar correu demanant 

que ho arreglin de manera personal i si no, mirar d’assessorar.  

 

 

Signatura i vistiplau: 

 

 

Co-Delegat  de Centre  Co-Delegada de Centre  Secretària 

 

 

 

 

 

 

David Coy   Sara Tamames   Mònica Castellà 

 

  



 

Com a resultat de la pandèmia de la Covid-19 i amb l'agreujant de l'estat d'alarma i del 

confinament domiciliari, es deixen de prendre actes i totes les reunions es fan via telemàtica 

i són gravades. Perquè consti quina va ser l’activitat de la Delegació  d’Alumnes de l’Escola 

de Camins durant aquest mesos hem fet un recull dels ordres del dia de les assemblees que 

es van fer durant aquest període. També hem elaborat un resum de tots els temes que es van 

tractar.   

  

Els assistents durant aquestes reunions eren:   

  

Sara Tamames  

David Coy  

Mònica Castellà  

Oriol Barbosa  

Carles Garcia  

Judith Molero  

Gabriela Álvarez  

Carles Garcia  

Pol Franganillo  

Paula Espina  

  

 

La nostra idea inicial era compartit amb tots els membres del Ple les gravacions de les 

assemblees però per temes legals, és impossible. Per conseqüència, la difusió d’aquestes 

es cancel·la i procedim a explicar cada un dels punts tractats, com si d’una memòria es 

tractés. És la forma més adequada de deixar plasmada la nostra activitat durant aquelles 

assemblees.  

  

  



 

Punts dels ordres del dia:  

-Mentories: Es debat sobre la seva viabilitat, i finalment es cancel·len  

-Jornades d’escola: Es debat sobre la seva viabilitat, i finalment es cancel·la.  

-Dia Cultural: Es debat sobre la seva viabilitat, i finalment es cancel·la.  

-Banc: La Mònica exposa en les següents assemblees com segueix la picabaralla amb el 

banc, i finalment aconsegueix poder fer transferències consensuades entre l’Arnau Trinch 

i el Sergio Cantons, que reben un SMS quan s'ha d’efectuar-ne.  

-CdE: s’assisteix regularment a les comissions sobretot a través de la Paula Espina. Es fa 

un seguiment de totes les reunions actes i incidències que s’hi tracten.  

-Becaris: La Clara i la Judith fan una gran feina al llarg d’aquest període, mantenint un 

bon ritme de publicacions i establint bon contacte amb els alumnes a través de les xarxes 

socials. L’altre becari, el Jaume, no va fer absolutament res en aquell període, deixant a 

entendre que hem de fer un cribratge més intensiu amb els becaris, per evitar trobar gent 

tan poc motivada i amb tan poques aptituds.  

-Seguiment del COVID-19: Vam reportar problemes en absolutament tots els cursos i 

classes. Vam poder constatar la gran diferència entre professors sors dedicats als 

alumnes i professors sors dedicats a ells mateixos. Sobretot els problemes eren 

relacionats amb qüestions de privacitat i intimitat a les classes online, dificultats de 

docència o plans improvisats per canviar el balanç de puntuació i aquest tipus d’afers. 

Vam tractar cada cas de forma individual i els vam remetre tots a la Cap d’Estudis, 

mediant en molts d’ells i aconseguint en general bons resultats, conscients de les 

limitacions que té una Delegació d’estudiants en una universitat.   

-Curriculars: Es van avaluar tots els casos possibles, tots aquells que arribaven al correu 

fins 10 minuts abans de començar l’avaluació curricular. Degut a la COVID-19 no es va 

poder desvincular cap estudiant i la reunió va ser força plàcida. Vam aconseguir l’aprovat 

de gent que realment el necessitava i vam rebutjar defensar alguns estudiants que ens 

havien explicat veritats a mitges, a fi de poder fer bé la nostra feina amb aquells estudiants 

que la mereixien.  

-Enquestes: L’Oriol impulsa unes enquestes per avaluar l’estat mental dels alumnes de 

l’escola, així com la dificultat per adaptar-se al nou mètode, els recursos TIC, avaluació de 

l’espai de treball i dedicació a la carrera. Les enquestes van ser molt ben acollides tant 

per alumnat com professorat, tot i que aquest últim sector va canviar ben poques coses 

tot i saber de l’estat dels estudiants. Alguns fins i tot es van dedicar a criticar-ho.  

-Reunions amb direcció: En general no van servir per imposar les mesures que 

nosaltres plantegem, sinó que vam ser capaços de modificar punts que haguessin sigut 

polèmics o no haguessin ajudat gens. En aquells moments, ens reuníem setmanalment 

amb l’Eva, la Cap d’Estudis, per analitzar incidències i fer feina. 



 

-Delegats: Es va parlar sobre el tracte que estaven reben els Delegat s per part dels 

professors sors, que en molts casos es traduïa en problemes a nivell personal, quan 

aquests només representen a l’estudiant. Vam transmetre els problemes a direcció.  

-Parcials: Els exàmens parcials es van tractar en les diferents reunions amb direcció 

perquè alguns es van convertir en treballs o alguns es van suprimir directament. Per 

aquest mateix motiu és impossible explicar detalladament un pla d’acció pels parcials.  

-Finals: Els exàmens finals ja van ser força diferents. Es van fer seguint el calendari 

acadèmic i de forma online, facilitant les coses. En aquest sentit vam tenir pocs problemes 

reportats per part d’estudiants en els exàmens en sí. Els problemes greus van quedar 

notificats en les enquestes elaborades.  

-Sobrevingudes i préstecs: Vam acollir diverses consultes sobre beques de 

sobrevingudes on vam adreçar als estudiants als llocs correctes proporcionant l’enllaç 

adient.  

 La resta d’aspectes que es tracten en les últimes actes estan ben reflectits en la memòria, 

sigui perquè son massa simples, banals, o perquè ja no es van tractar en les últimes 

assemblees.  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 11 de març de 2020  

-Hora: De 12:00h a 13:30h   

-Sessió: 018  

  

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Mentories  

3. DC  

4. DC.2. Subcontractar el pregó al Xollo?  

5. Jornades d'escola  

6. Banc  

7. CdE  

8. CREIC  

9. Becaris  

10.  Apunts OP  

11. Solució Coronavirus ( #Xolloreturns)  

12.  Mentoria  

13.  Apunts pressupost  

14. Torn Obert 

  

  

  

  



 

 Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 18 de març de 2020  

-Hora: De 12:00h a 13:30h   

-Sessió: 019 

  

Ordre del dia   

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. COVID-19  

3. Programació activitats DAEC (DC, JE, mentories, cursos, etc.)  

4. Col·laboració amb el Xollo  

5. Becaris  

6. Torn obert  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 1 d’abril de 2020  

-Hora: De 12:00h a 14:00h   

-Sessió: 020  

  

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Ajudes sobrevingudes  

3. CAP  

4. Correus  

5. CP  

6. Jocs Florals   

7. Torn Obert 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 18 d’abril de 2020  

-Hora: De 12:00h a 14:00h   

-Sessió: 021  

  

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Guies docents  

3. Reunió Pedro + Caps d'estudi  

4. Reunió Vicerectora  

5. Promoció DAEC  

6. Becaris  

7. Proposta curriculars  

8. Torn obert  

   

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

 

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 22 d’abril de 2020  

-Hora: De 13:00h a 14:00h   

-Sessió: 022 

  

Ordre del dia  

1.  Aprovació de l’acta anterior 

2. Becaris  

3. Reunió Pedro  

4. Estadística  

5. Màster  

6. Cursos  

7. Reunió vicerectora   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 28 d’abril de 2020  

-Hora: De 13:00h a 14:00h   

-Sessió: 023  

  

Ordre del dia  

1.  Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment classes  

3. Màster  

4. Calendari Acadèmic/ exàmens  

5.  CP  

6. CdE  

7.  Biblioteca 

8.  ETSEIB  

9.  Reunió Vicerectora  

10.  Punt Lila virtual  

11. Sistemes d’avaluació assignatures  

12. Torn Obert 

   

  

  

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 06 de maig de 2020  

-Hora: De 13:00h a 14:00h   

-Sessió: 024  

  

Ordre del dia   

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment Covid   

3. CP  

4. Vicerectora 

5. CdE   

6. Becaris  

7. Biblioteques  

8. Cursos   

9. ETSEIB   

10. - Enquestes qualitat docent   

11.  Recomanacions TIC i protecció de dades   

12.  Punt lila   

13. -CAP  

   

  

  

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 20 de maig de 2020  

-Hora: De 17:00h a 19:00h   

-Sessió: 025  

  

Ordre del dia   

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment Covid  

3. Cas 1r Mecànica  

4. Proposta estudiant  

5.  CdE ple  

6. CREIC 

7. Memòria i llibre d’actes 

8. CAP  

9.  Lila  

10. Torn obert  

   

  

  

 

 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 30 de maig de 2020  

-Hora: De 10:00h a 12:00h   

-Sessió: 026  

  

Ordre del dia  

1. -  Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment Covid  

3. Cas Dibuix  

4. CdE  

5. Torn obert   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 01 de juliol de 2020  

-Hora: De 12:00h a 14:00h  

-Sessió: 027  

  

Ordre del dia  

1. - Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment 

3. Papers   

4. Cooperació  

5.  Lila  

6. Curriculars  

7. Cursos i orles  

8. Torn Obert  

   

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General]  

Dades de la convocatòria  

  

-Lloc: degut a la situació causada per la covid-19 la reunió es realitzarà via Google  

Meet  

-Dia: 09 de juliol de 2020  

-Hora: De 16:00h a 18:00h  

-Sessió: 028 

  

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Seguiment   

3. Curriculars  

4. Coses a fer   

5.  Candidatura   

6.  Paso   

7. Torn obert   

   

  

  

 

  

  



 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Ple] 
 

Lloc:  Edifici C2 212 

Dia: 16 d’octubre 2019 

Hora: de 12:00h. a 14:00 h. 

Número de sessió: 001 

 
 

Assistents 
 

Amb vot 
 

Arnau Barat 

Mònica Castellà 

Sara Tamames 

Judith Molero 

Oriol Barbosa 

Nerea Vieitez 

Edurne Quiles 

Paula del Río 

Sense vot 
 

Clara Sans 

Gabriela Álvarez 

Jose Maria Rivera 

 

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’últim Ple 

2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2018/2019 

3. Aprovació, si s’escau, del Llibre d’actes 2018/2019 

4. Informe dels Co-Delegat s de Centre 

5. Presentació de la Candidatura 

6. Ratificació de la Candidatura 

7. Torn obert  



 

1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple 

S’aprova l’acta de l’últim Ple (Ple 002, 11 de juny de 2019) per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2018/2019 

La Memòria d'Activitats és un recull dels esdeveniments organitzats durant aquest curs. 

És útil per a saber quines activitats es varen dur a terme. 

S’aprova la Memòria d’activitats del curs 2018/2019 per unanimitat. 

 

3. Aprovació, si s’escau, del Llibre d’actes 2018/2019 

El Llibre d'actes és un recull de les actes de les reunions d’aquest curs 2018-2019. El seu 

objectiu és tenir constància de les decisions preses per la Delegació. 

S’aprova el Llibre d’actes del curs 2018/2019 per unanimitat. 

 

4. Informe dels Co-Delegat s de Centre 

Representació 

Es segueix treballant per cobrir les places vacants a Junta d’Escola, DECA i Claustre. 

Tenim previst presentar-nos com a nou equip a Direcció, Caps d’Estudi i Col·legis 

professionals en breus, en cas que la candidatura sigui ratificada. 

Les avaluacions curriculars tindran lloc l’última setmana de juny i com cada any, la 

Delegació hi assistirà amb veu però sense vot a defensar els casos que es presentin. 

Activitats 

El Dia Cultural de l’any va ser un gran èxit tant econòmicament (ja que és el primer amb 

un benefici) com de participació perquè les cucanyes amb nota van ser un gran reclam 

pels estudiants de Camins. De cara a aquest curs es preveu repetir una jornada similar. 

Les Jornades d’Escola segueixen triomfant amb el seu nou model de Sortides de Camp a 

diferents llocs en l’àmbit dels estudis que s’imparteixen a l’Escola. 

De cursos organitzats per la DAEC, aquest curs encara estan per determinar. Tenim 

previst parlar amb Caps d’Estudi i professors sors per intentar millorar l’oferta de cursos 

actual.  

Administració 



 

Ens reunim cada setmana de 12h a 14h en una assemblea oberta on qualsevol estudiant 

de l’Escola de Camins pot assistir i participar. Actualment, si es ratifica la candidatura, 

farem el canvi oficial de junta al registre de la Generalitat. 

 

5. Presentació de la Candidatura 

Es presenta la candidatura conjunta del David Coy i la Sara Tamames, l’única que s’ha 

presentat per les eleccions a Delegat  de Centre efectuades el 11 de juny de 2019. 

La Sara Tamames procedeix a presentar el seu equip i el projecte que volen portar. 

Remarca que la candidatura conjunta amb el David es basa en que ell ja ha treballat molt 

dins la Delegació la Sara ha ocupat molts càrrecs a òrgans externs i per tant és una 

candidatura ben consolidada. Com a Co-Delegat s de Centre, volen portar un projecte de 

dos anys on un faria la feina presencial i l’altre la telemàtica degut a estades a l’estranger. 

Exposa que el funcionament de la Delegació és basa en tres blocs: 

- Administració, que ho porta la Mònica Castellà com a Secretària i amb el Sergio 

Cantons de Tresorer. 

- Representació, que ho porten el David i la Sara en tant que Co-Delegat s de Centre 

i Coordinadors de grau. 

- Activitats, que ho porten el Carles Garcia i la Clara Sans. 

Les funcions de cada bloc es troben ben definides al document de Candidatura enviat a 

tots els membres del Ple. A més, s’ha elaborat un diagrama de Gantt on es pot veure tot el 

que es té previst fer cada mes. 

 

6. Ratificació de la Candidatura 

En aquest punt es procedeix a la votació a mà alçada de la ratificació de la Candidatura 

actual composada per:  

David Coy Sara Tamames 

Co-Delegat  de Centre Co-Delegada de Centre 

Sergio Cantons Mònica Castellà 

Tresorer Secretària 

David Coy Sara Tamames 

Coordinador d’Enginyeria Civil Coordinadora d’Enginyeria d’Obres Públiques 



 

  

Es revisa el cens electoral i es fa la corresponent repartició de paperetes per dur a terme 

el vot dels assistents: 

Vots a favor 8 Vots nuls 0 

Vots en blanc 8 Abstencions 0 

  Vots emesos 16 

Queda ratificada la candidatura. 

7. Torn obert 

S’explica la situació actual referent a les vagues i la posició que està prenent la DAEC per 

mirar de defensar els drets de tots els estudiants. 

 

Signatura i vistiplau: 

 Delegat  de Centre    Secretària 

 

 

 

 Arnau Trinch     Mònica Castellà 

 

  



 

 


