
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

de Camins del curs 2018-2019 
 
 
 
 
 

  



 

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 2018-2019. En aquest s’inclouen tant              
les Assemblées 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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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

 
 

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

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 19 de setembre de 2018 

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

- Sessió: 001 

 

 

Assistents 

 

Sergio Andrés Cantons Arnau Barat Sara Tamames Miriam Nonell 

David Coy David Lerín Carles Garcia Mònica Castellà 

Andrés Díaz Bricu Irene de Cubas Ricard Vila 

Arnau Trinch Clara Sans Maria Marra-López Miquel Nosàs 

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 012.(s'adjunta) 

2. Presentació dels membres actuals DAEC 

3. Ordinadors amb internet 

4. Comissions de treball 

5. Sistema de claus del despatx 

6. ECTS i punts Erasmus per formar part de la DAEC 

7. Renovació dels membres de la Junta d'Escola i del DECA 

8. Ple de la DAEC. Votació a Delegat/da de Centre 

9. Aprovació del llibre d'actes i la memòria d'activitats  

10. Torn Obert 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 012.(s'adjunta) 

S’aprova per consens. 

 

2. Presentació dels membres actuals DAEC 

Es tracta de la primera assemblea del curs, oberta a tothom que vulgui venir a conèixer                

la delegació. Es fa una ronda de noms de tots els assistents, donant la benvinguda als                

nous possibles membres de la delegació. Es presenten els membres del nou equip             

(Delegat de centre: Arnau Trinch, Secretària: Mònica Castellà, Tresorer: Sergio Andrés           

Cantons) que es presentarà a les eleccions del proper Ple de la Delegació. Es recorda que                

aquest tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2018 i que tots els delegats de classe tenen                  

dret a vot. 

 

3. Ordinadors amb internet 

Actualment DAEC no disposa de wifi propi, només disposa de dos IP assignats i              

connectats directament a dos dels tres ordinadors de la delegació i d’un switch massa              

antic que no serveix per res. Això causa dues problemàtiques: ens falta internet pel              

tercer ordinador del despatx i la connexió a internet des dels ordinadors no limitada per               

una red wifi privada/local (el que crea un router) comporta és molt menys segura. Per               

aquests dos motius es decideix que l’Arnau T. i la Mònica s’encarregaran de buscar              

informació, pressupostos i parlar amb l’escola apel·lant a la seguretat de les dades             

sensibles que es troben en aquests ordinadors per tal d’obtenir finançament. 

 

4. Comissions de treball 

S’exposa i queda aprovat per consens (obert a modificació) el document on es detallen              

les funcions de les noves comissions de DAEC reproduït a continuació: 

FUNCIONS COMISSIONS DAEC 

- SECRETARIA 

· Convocatòria assemblees i actes corresponents 

· Permisos 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

· Assegurances 

· Beques i CAP 

· Relacions amb l’administració 

· Controlar e-mail DAEC 

- COMUNICACIÓ 

· Spam 

· Control del becari de comunicació 

· Impressió de cartells 

· Organitzar passaclasses 

· Web i becari de web 

- TRESORERIA 

· Elaboració del pressupost 

· Compra d’allò que es necessiti 

· Control estricte de les llistes de cafè i cervesa 

· Factures 

· Proveïdors del Dia Cultural 

- ACTIVITATS 

· Cursos docents → contacte amb empreses, fixació dates… 

· Jornades d’Escola 

· Sortides de camp 

· Organització d’activitats de lleure i germanor pels membres de DAEC (exm:            

barbacoa, calçotada… ) 

· Xocolatades 

· Jornades de formació 

- COORDINACIÓ GRAUS 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

· Resolució de problemàtiques d’estudiants amb professors 

· Avaluacions curriculars 

· Calendari acadèmic i horaris 

· Contacte amb el/la Cap d’Estudis 

· Contacte amb els delegats de classe 

- POLÍTICA INTERNA 

· Junta d’Escola i Consell DECA → parlar abans de les reunions 

· Canalitzar les queixes de l’estudiantat i les generals 

· Comunicats de vagues i altres 

· Problemàtica interna ETSECCPB 

· Sectorial 

· Totes les decisions preses han de ser ratificades per assembla. 

- POLÍTICA EXTERNA 

· Claustre, CdE, CdG… → coordinació entre òrgans 

· Comunicació amb els col·legis professionals 

· Coordinació amb altres delegacions 

 

5. Sistema de claus del despatx 

Queda aprovat que les persones que vulguin claus del despatx i/o accés al Omega              

hauran d’exposar-ho a l’assemblea els assistents a la qual decidiran per vot secret si se               

li concedeix o no. El mínim de vots a favor necessaris perquè se li concedeixi queda                

establert provisionalment en un 75%. 

 

6. ECTS i punts Erasmus per formar part de la DAEC 

l’Arnau T .proposa com a alternativa a la idea de donar punts per l’Erasmus (de David                

C.), que la delegació faci una carta explicant a l’escola de camins el que aquell estudiant                

ha aportat a DAEC i que es valori des de l’Escola de Camins com ells creguin convenient.                 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

S’aprova per consens ja que es creu que donar punts pot portar molts problemes i va en                 

contra de la normativa. 

S’aclara que actualment ja es donen crèdits ECTS per formar part de la delegació.  

 

7. Renovació dels membres de la Junta d'Escola i del DECA 

Actualment, moltes de les vacants de la Junta d’Escola i del Consell del DECA estan               

ocupades per membre no actius alguns dels quals ja no són ni tan sols estudiants. En                

conseqüència, es decideix per consens renovar les vacants d’acord amb el que segueix a              

continuació: 

- Junta d’Escola 

· Enviar un correu demanant aplaçar la ja convocada per coincidència en dia i              

hora amb el Ple de la Delegació. 

· Demanar la renovació de vacants 

· Parlar amb els membres no actius: 

Lluís Albert Feliu 

Chaimae El Madi Azouz 

Hao Luo Wang 

Arnau Masclans Serrat 

Emeka Okpala González 

Blanca Puche Perna 

Francesc Xavier Sanchez Salomo 

Judith Xarles Vila 

- Consell del DECA 

· Posar-se en contacte amb: 

Víctor Enrench Martín 

Karen Fornés Christensen 

Sara González Pagés 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

Raúl Francisco Moreno Moyano 

Emeka Okpala 

Blanca Puche Perna 

Alejandro Ramos Pérez 

 

8. Ple de la DAEC. Votació a Delegat/da de Centre 

Els membres del nou equip que es presentarà a les eleccions del proper Ple de la                

Delegació exposen el nou sistema basat en les múltiples comissions explicades           

anteriorment amb el qual volen fer funcionar la delegació d’una manera més horitzontal             

i equitativa. Es recorda que les eleccions tindran lloc el dia 26 de setembre de 2018 i                 

que tots els delegats de classe tenen dret a vot. 

 

9. Aprovació del llibre d'actes i la memòria d'activitats  

Queda posposat aquest punt degut a que la secretària Desirée s’ha hagut d’excusar. Més              

tard el Llibre d'actes i la Memòria d'activitats podran ser consultats al despatx, i es               

procedirà a la seva aprovació per e-mail. 

 

10. Torn Obert 

Es proposen diverses idees encarades  

- Fer un sorteig com el del cde 

- DAEC com a punt de compra venta de llibres necessaris a camins 

- Pensar en propostes per incentivar a que els estudiants portin apunts: regalar            

algo, una plaça a una sortida a obra de la dele... 

Es comença a plantejar el tema de sortides i cursos organitzats per DAEC aquest curs               

18-19: 

David L.→ parlar amb arquitectura sense fronteres per fer sortides de camp 

Andrés D. → S’encarregarà de gestionar el tema de programaris 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

Mònica → Recorda que l’encarregat del taller de Dobooku de les Jornades            

d’Escola de l’any passat va insistir en que ell personalment podria organitzar una             

sortida a les obres del port de Barcelona. 

El 3-o està marcat com a dia totalment lectiu al Calendari acadèmic quan es va pactar                

que seria un dia no lectiu o no lectiu per la tarda. La comissió de Coordinació de graus                  

ho parlarà amb l’Escola. 
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DAEC - [Assemblea General] [001] 
Acta de reunió [19/09/2018] 

Curs 2018-2019 

 
 
Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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DAEC - [Assemblea General] [002] 
Acta de reunió [10/10/2018] 

Curs 2018-2019 

 
 

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

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 10 d’octubre de 2018 

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

- Sessió: 002 

 

 

Assistents 

 

Sergio Andrés Cantons Arnau Barat Sara Tamames Andrea 

David Coy David Lerín Carles Garcia Dídac 

Andrés Díaz Desirée Diez Irene de Cubas Paula Espina 

Arnau Trinch Clara Sans Maria Marra-López Ricard Vila 

Mònica Castellà Alejandro Botella   

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 001.(s'adjunta) 

2. Informe comissions 

3. Ajuntar Política Interna i Política Externa 

4. DECA 

5. 3-0 

6. Calendari de dead-lines activitats DAEC (Dia Cultural, Jornades d’Escola, etc.) 

7. Sortides i cursos 

8. Becaris 

9. Claus 

10. Torn Obert 
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DAEC - [Assemblea General] [002] 
Acta de reunió [10/10/2018] 

Curs 2018-2019 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 012.(s'adjunta) 

S’aprova per consens. 

 

2. Informe comissions 

- TRESORERIA:  

Els pressupostos dels autobusos per la sortida a la Baells oscilen els 500€ (25              

persones). 

A causa de l’alt preu que té la Black Color (copisteria on fem les impressions)               

s’està mirant de canviar de lloc. Actualment s’està negociant amb la Copisteria            

del Bruc a l’espera d’una resposta per part seva. 

S’ha decidit parlar amb el Macro per comprar la Cervesa d’autoconsum per als             

membres de la DAEC. A més s’està treballant en trobar una manera més eficient i               

eficaç de gestionar de café i cerveza, així que no se’n comprera fins que no s’hagi                

resolt el problema. 

Es proposa deixar les cerveses de Moritz a un preu subvencionat (la decisió la              

prendrà tresoreria).  

 

- ACTIVITATS:  

CIM: Tenim 10 entrades pel congrés de CIM (IV Congreso de Ingeniería            

Municipal) valorades en uns 2000€, que se celebrarà enguany els dies 25 i 26              

d’octubre. Com que per ara només hi ha dos inscrits, es decideix comunicar al              

CETOP (Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques, el qual ens ha cedit les            

entrades) que les places no seran cobertes ja que estem d’exàmens. Amb això es              

proposa retornar les entrades que sobrin al CETOP i donar l’opció de poder             

assistir-hi només per la tarda en cas de tenir examen pel matí (fins ara es               

requeria l’assistència obligatòria tot el dias a qualsevol assistent). 

Surt la proposta d’utilitzar el correu de Delegat de Centre per enviar informació             

sobre activitats que organitza la delegació (CIM, Baells…). En aquest cas es            

podria enviar un mail a tot màster per informar sobre el congrés de CIM. 
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DAEC - [Assemblea General] [002] 
Acta de reunió [10/10/2018] 

Curs 2018-2019 

BAELLS: La data de la sortida ja està confirmada i serà el dia 22 de novembre. ja                 

estan escrites les bases d’assignació de places i consten al forms d’inscripció per             

tal que qualsevol pugui consultar-les. Hi ha 25 places disponibles entre les quals             

és recomanable convidar a professors. El tancament d’inscripcions queda fixat          

pel dia 9 de novembre. En quant a la fiança obligatòria per tal de garantir               

l’assistència d’aquells que s’inscriguin, s’acorda fixar-la en 10€ i fer un comunicat            

recordant que aquesta serà retornada durant la sortida (únicament als          

assistents) i que si no es recull esdevindrà un donatiu per la DAEC. 

AUTOCAD: Concertada reunió amb el Mario Fernández (profesor que dóna el           

curs, responsable de l’assignatura Geometria Descriptiva) demà dijous 11         

d’octubre a les 16:30 per parlar del curs d’AUTOCAD. Es recorda que cal tenir en               

compte que és un professor molt atent amb la delegació i cal oferir-li un tracte               

corresponent. Es vol mirar de fer el curs d’AUTOCAD 2 cops l’any (1r             

quadrimestre i 2n quadrimestre).  

S’acorda demanar fiança a aquells que volen assistir al curs. En cas de no              

assistir-hi i haver pagat fiança no se’t retornaran els diners. Es retornarà la fiança              

al 100% sempre i quan s’hagi assistit a la totalitat del curs (en cas de faltar al                 

curs un dia perquè et sorgeix un imprevist es tornarien els diners). La fiança i la                

seva quantia és un tema que acabarà de pactar la comissió d’activitats. Es             

proposa per el curs d’AUTOCAD (curs de cara 1r quadrimestre) i REBBIT (curs             

de cara al 2n quadrimestre) cobrar 10 - 20e i que els beneficis siguin pel               

professor que imparteix el curs. Es va proposar fer un curs de BIM per el qual                

s’ha de parlar amb el CETOP. La setmana que ve se li comentarà al Pedro Diaz                

(Director de l’Escola de Camins) a la reunió que ja hi ha programada.  

Propostes: Classificar els cursos que s’imparteixin segons si el seu contingut està            

o no en el pla d’estudis i posar fiança retornable per aquells cursos que siguin               

sobre programari que s’ensenya a l’Escola i preu popular per aquells que no             

t'ensenyen a l’Escola.  

Mirar de donar crèdits de lliure elecció per cursos extraordinaris. 

SAP 2000,INSTRAM: Han contestat el mail. INSTRAM vam quedar que el fariem            

cada 2 anys per tant els direm que aquest any no farem el curs. Tanmateix, per                

ara s’està negociant per veure si es viable dur-els a terme tots dos durant aquest               

curs acadèmic 18-19. 
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DAEC - [Assemblea General] [002] 
Acta de reunió [10/10/2018] 

Curs 2018-2019 

Jocs Florals: Donat que els jocs florals van portar molta feina i no van tenir               

demanda l’any passat, es decideix que la DAEC no els tornarà a organitzar aquest              

any. Si de cas ja ho farà el Xollo com a revista.  

 

- COMUNICACIÓ:  

Funcionament: La comissió de comunicació s’hauria d’auto-gestionar i els creiem          

prou responsables. Es repartirà la feina dins la comissió, el filtre el posarà la              

propia comissió per tal que instagram, facebook i twitter no sigui tot SPAM. El              

becari porta totes les xarxes, actualitzar, portar-ho al dia (que actuï segons el seu              

paré). El Figui proposa fer un butlletí de camins des de la DAEC amb una               

freqüència aproximada d’un al mes. D’aquesta manera, les xarxes de DAEC           

quedarien lliures de soroll i només amb informacions sobre la delegació ja que             

tota la resta quedaria arreplegada al butlletí. Com que fer un butlletí porta força              

feina, i seria responsabilitat de la Comissió de Comunicació, recau sobre aquesta            

mateixa la decisió de fer-lo o no.  

 

- COORDINACIO DE GRAUS:  

El David Lerin s’apunta a la Comissió de Coordinació de Graus. Per ara no hi ha                

més novetats. 

 

- SECRETARIA:  

S’està tramitant el canvi de junta. Per ara no hi ha més novetats. 

 

- POLÍTICA UNIVERSITARIA:  

Es va aprovar per consens el nou reglament de l’Escola de Camins a l’Última              

Junta d’Escola i s’ha d’aprovar a CdG (Consell de Govern) el proper 24 d’octubre.              

Dels 24 membres de Junta d’Escola representants dels estudiants s’afegeix que           

hauran de ser obligatòriament 15 de grau i 9 de màster. Aquest requeriment ens              

perjudica bastant ja que ens és molt difícil trobar estudiants de màster que             

vulguin involucrar-se en representació estudiantil. Es vol parlar amb el Pedro           

Diez perquè retiri la proposta ja que és l’única opció que tenim (no tenim prous               
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DAEC - [Assemblea General] [002] 
Acta de reunió [10/10/2018] 

Curs 2018-2019 

vots a CdG ni contant que el PAS (Personal d’Administració i Serveis) a favor              

nostre com perquè no s’aprovi).  

Es proposa demanar al Pedro Diez que firmi un acord conforme en el moment en               

que faltin estudiants de màster per la Junta d’Escola no es tingui en compte              

aquesta restricció. Es conclou que aquesta via no serviria per res, encara que el              

Pedro Diez hi accedis, quan aquest hagués acabat la seva legislatura. Per tant, la              

nostra única opció és fer que la retiri argumentant que sinó els estudiants faran              

un discurs en contra de l’Escola de Camins a CdG (aprofitant que a la Direcció de                

Camins li agrada mostrar unitat). La Sara proposa presentar-ho com un tema            

tècnic: presentar l’acta conforme no ha estat ben votada (gent a torn obert es va               

queixar de que allò no s’havia votat), els vuits legals que tu deixis, no queden               

estipulats els percentatges...  

La comi prendrà les mesures corresponents al respecte. 

Hi ha una beca d’un professor (del DECA) que s’ha concedit de manera sospitosa              

a un estudiant amb qui el responsable de la beca manté relació de parentiu. S’ha               

decidit parlar amb Alejandro Josa i Eusebi Jarauta per aclarir el tema. 

 

3. Ajuntar Política Interna i Política Externa 

La diferència entre aquestes dues comissions és tan subtil que no la veiem, així que s’ha                

decidit ajuntar-les en una nova comissió de Política Universitària. 

VOTACIONS: s’aprova per consens. 

  

4. DECA (CdG) 

Ja esmentat al punt 2 de l’Ordre del dia, Informe de les comissions: Política              

Universitària. 

 

5. 3-Octubre 

Cal felicitar a la delegació pel bon funcionament durant el dia en qüestió. D’altra banda,               

durant els mesos d’organització DAEC no va estar suficientment implicada en general.            

Estaria bé que hi hagués més compromís per part de tots.  
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Podem estar molt contents perquè la gent s’ho va passar molt bé i volen que es                

repeteixi. Hem de mirar el costat positiu, de cara a l’any vinent ja tindrem més               

experiència i coneixement del que un esdeveniment així suposa. Hem de tenir en             

compte els errors que hem comès i treballar per solucionar-los i millorar. La música              

constituida per cantautors va desanimar bastant l’ambient, els plats de paella eren            

exageradament grans, es va fer una sobre-estimació molt gran del consum de cervesa…  

D’altra banda, cal tenir present el temor de que si es fa una festa organitzada               

conjuntament per les 3 facultats de Campus Nord, les festes de cada una es podrien               

veure afectades fins al punt de la seva extinció. CCN (Coordinació de Campus Nord) pot               

veure innecessària la realització de tres festes individuals més una de conjunta. 

Altres temes per resoldre són la falta de coordinació entre comission o entre             

delegacions (exm: els preus es van apujar al darrer moment com a part d’una decisió               

unilateral sense que la resta se n’assabentés). A més, cal tenir en compte que s’ha               

d’avisar a la BRFG ja que no es va fer i estan enfadats. 

Amb tot, cal remarcar que molts dels errors que es van cometre no tornarien a               

produir-se en una segona organització de les Olimpíades de Benvinguda a Campus Nord. 

En quant a tresoreria encara no hi ha res clar. 

 

6. Calendari de dead-lines activitats DAEC (Dia Cultural, Jornades d’Escola, etc.) 

S’ha de parlar amb la Desirée Diez (ex-secretària de la DAEC) per veure com podem               

aconseguir un calendari gran per apuntar-hi les dead-lines per les activitats que preveu             

organitzar la DAEC durant aquest curs acadèmic. 

 

7. Sortides i cursos 

Aquest punt ja s’ha parlat al punt 2 de l’Ordre del dia, Informe de Comissions: Comissió                

d’Activitats. 

 

8. Becaris 

Becari d’Atenció: 

- Atendre als estudiants que vinguin al despatx de la DAEC durant el seu horari. 
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- Mantenir actualitzats els diferents registres de clau, apunts… 

- Elaboració de Doodles i forms. 

- Recopilació, sintetització i actualització d’informació per els SAPS QUE? i          

continguts de la web. 

- Tria, classificació i digitalització d’apunts. 

 

Becari de Web: 

- Creació de la nova web de DAEC. 

- Creació d’un nou sistema de correu electrònic (com el de la DAT). 

- Ajuda i suport TIC. 

 

Becari de Xarxes: 

- Publicació d’informació i activitats a les xarxes 

- Creació de contingut visual ja sigui per les xarxes, per la web o per imprimir i                

penjar. 

 

9. Claus del Despatx 

S’acorda que Futur Civil (associació amb qui compartim despatx) pot demanar el            

número de claus que vulgui. En quant als membre de la DAEC, tots aquells que vulguin                

clau hauran d’exposar perquè en qualsevol Assemblea Ordinària de la DAEC i els             

presents votaran a qui se li dóna i a qui no. La votació es durà a terme individualment                  

per vot secret escrivint en un paper els noms d’aquells qui no es desitgi que tinguin clau.                 

S’acorda que per a què a un membre se li doni clau haurà de comptar amb un màxim del                   

25% dels vots desfavorables, i en conseqüència el 75% o més dels votants a favor. El                

Delegat de Centre i/o la Secretària seran qui faran el recompte. 

Futur Civil ens comunica que volen tres claus, les quals ara mateix estan en mans de la                 

Desirée Diez, la Paula Santandreu i l’Alejandro Botella. Aquesta informació només es            

tindrà en compte perquè les persones esmentades (també membres de la DAEC): 

1. no demanin una altra clau, 
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2. no s’hagin de justificar pel fet de tenir-la 

3. i saber el nombre total de claus que hi ha en circulació. 

En la primera votació de claus del despatx duta a terme segons els criteris anteriors,               

s’obtenen els resultats següents: 

S’atorga clau del despatx a tots els membres que l’han sol·licitat:  

- Sergio Andrés Cantons 

- Monica Castellà 

- David Coy 

- Irene de Cubas 

- Andrés Díaz 

- David Lerin 

- Sara Tamames 

- Arnau Trinch 

- Ricard Vilà 

 

10. Torn Obert 

Res. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 30 d’octubre de 2018 

- Hora: De 16:00h a 18:00h 

- Sessió: 003 

 

 

Assistents 

 

Paula Santandreu Arnau Barat Sara Tamames  

David Coy David Lerín Mònica Castellà  

Andrés Reyes Carles Garcia Ricard Vilà  

Arnau Trinch Clara Sans   

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l'acta anterior 

2. Informe de comis 

3. Enquesta BRGF 

4. Novatades Telecogresca 

5. Claus DAT i DAEC 

6. Sectorial 

7. Torn obert 
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1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 012.(s'adjunta) 

No s’aprova l’acta ja que encara no s’ha enviat. 

 

2. Informe comissions 

- ACTIVITATS:  

AUTOCAD: Ja tenim aula reservada per al curs i de moment hi ha 5 inscrits (de                

15 places). Degut a la falta d’inscrits i el poc temps que queda (el curs tindrà lloc                 

del 5 al 8 de novembre) es proposa reenviar la informació pel grup de Whatsapp               

de Delegats de Classe. S’ha demanat reconeixement de crèdits per als assistents i             

estem a l’espera de que ens responguin per saber si ens els concedeixen o no. 

BAELLS: Les inscripcions segueixen obertes i de moment consten amb 4 inscrits            

de 25 places de que disposem. Es recorda que la fiança està fixada en 10€ i                

especificada als cartells. La sortida s’organitza des de DAEC, SENER i l’ACA. En             

quant als autocars, ho estava gestionant el Sergio A. Cantons el qual no hi és               

present en la reunió.Degut a la falta d’inscrits i el poc temps que queda (la sortida                

tindrà lloc el 22 de novembre) es proposa reenviar la informació pel grup de              

Whatsapp de Delegats de Classe. 

El David Coy proposa demanar als professors (o a qui s’hagi de demanar)             

assistència no obligatòria el dia de la sortida de la Baells (dia 22/11). També es               

pot parlar amb tots els profes d’aigües dels 3 graus perquè recomanin la sortida. 

A més, si no s’omplen inscripcions de la Baells es podria proposar a les escoles               

professionals si volen venir. 

ISTRAM: Demana dates per fer el curs. S’ha dit de fer 4 - 5 - 6 de febrer (inici 2n                    

quadrimestre), restem a l’espera d’una resposta. Preu i fiances seran acordades           

un cop s’hagin acabat de negociar les condicions que ells ens posen. 

SAP2000: SAP2000 organitza un munt de cursos diferents, així que el técnic amb             

qui estem en contacte ens enviarà un o dos cursos proposats. 

Orles: S’ha de parlar amb ells per veure com portem el tema aquest any. Enviar               

correu per recordar-los que ens envïin la informació per poder fer spam, llistes             

d’alumnes... 
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- COMUNICACIÓ:  

No s’ha parlat del butlletí mensual. 

Els cartells els està fent el becari del Cde. S’està fent spam del que toca. 

La biblioteca envia el butlletí cada x temps i ens demana que el pengem i no                

s’està penjant. Els hem d’informar que no volem fer publicar de tot perquè no              

volem omplir l’Instagram de només publicitat sobre informacions que no          

atanyen a la DAEC. També s’ha d’informar a l’escola d’això. 

S’ha de pensar en com arribar a la gent via mails i xarxes (algun concurs o idea                 

per guanyar seguidors). S’ha de parlar. 

 

- POLÍTICA UNIVERSITARIA:  

Problemàtica de la beca: la persona beneficiaria d’aquesta ha renunciat a ella.            

Encara s’espera resposta per part de l’Escola de Camins davant d’aquest succés. 

S’ha aconseguit que siguin 24 alumnes sense distinció entre grau i màster a la              

Junta d’Escola i s’ha aprovat el reglament de l’Escola de Camins a Consell de              

Govern. 

Demà hi ha Comissió Permanent de la Junta d’Escola, hi anirà l’Arnau Trinch com              

a Delegat de Centre. 

Últim punt del reglament nou no estem d’acord, per tant, presentarem una            

esmena perquè es revisi. 

 

- SECRETARIA:  

Sense novetats. 

 

- TRESORERIA:  

Tenim un increment del pressupost.  
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Es proposa d’aquí al dia 12/11 organitzar xocolatada gratis sempre i quan: es             

segueixi a totes les xarxes socials de la DAEC. (i si algú no te xarxes socials?) 

Demanar al becari web què podem comprar per la delegació amb el pressupost             

de hardware: 160€. 

S’informa de que el pressupost busos per les sortides que organitza la DAEC està              

cobert. 

El Sergio A. Cantons revisarà tots els números per tal de garantir que no hi hagi                

cap error.. 

500 euros varis. 

 

- COORDINACIO DE GRAUS:  

Es vol aclarar si la línia en anglès d’Enginyeria Civil (anomenat Civil Engineering             

Bachelor’s Degree) és un grau a part o no, perquè internament es gestiona             

juntament amb Enginyeria Civil per allò que a l’Escola li és convenient però             

externament, teòricament, és un grau diferent. Cal tenir en compte que aquesta            

situació porta sovint a perjudicar els estudiants que no són de la línia en anglès               

(exm: amb el re-escalament conjunt) i a beneficiar a l’Escola. 

 

3. Enquesta BRGF 

DEFIB ens ha demanat fer una enquesta per demanar que la biblioteca obri tots els caps                

de setmana, l’únic que podem votar són tots els caps de setmana que volem que obrin. 

Votació de si fem aquesta enquesta: resultat en contra. 

Fer una enquesta per la DAEC porta molta feina ja que no disposem de mitjans               

electrònics com per fer-la online, així que hem de passar classe per classe i donar-la en                

paper i després fer el recompte a mà. A més, creiem que degut a que els exàmens a                  

Camins s’agrupen en una setmana dues vegades per quadrimestre, els resultats de            

l’enquesta ens serien de poca utilitat. 

 

4. Novatades Telecogresca 

A l’última reunió de Casal va tornar a sortir sobre la taula el tema de les Novatades de la                   

Telecogresca a l’Omega i les seves conseqüències. Es va decidir que es faria una reunió               
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monotemàtica per tancar al tema que porta parlant-se 3 anys sense arribar a cap              

solució. La nostra posició en aquesta reunió serà per consens que DAEC estarà d’acord              

amb que es fagin les novatades de la Telecogresca a l’Omega sempre i quan el dilluns                

quan s’obre l’accés a l’omega tot estigui net. 

 

5. Claus DAT 

Tenim claus del despatx de la DAT només se li donarà clau a aquelles persones de la                 

DAT que estiguin apuntades a la llista que ens va proporcionar DAT amb DNI’s. Només               

tenen accés a aquesta clau que està dins la caixa forta tota aquella gent que estigui a                 

tresoreria. 

 

6. Sectorial 

La Sectorial té organitzades unes jornades de formació per a membres de qualsevol             

Delegació els dies 23, 24 i 25 de novembre a Granada 

El cost per persona és de 40€ per l’allotjament + menjar i el transport a part. 

Tenim 2 places reservades, si volem més places s’han de demanar i la data límit és avui                 

a la nit. 

La Paula vol obrir una línia de treball amb els preus dels cursos perquè ha vist parlant                 

amb la sectorial que a cada escola de camins se li posa un preu diferent. Fer un conveni                  

amb la sectorial perquè tothom tingui el mateix preu. 

 

7. Torn Obert 

Involucrar més als nous membres, parlar amb ells i preguntar si tenen intenció de              

prendre part amb la DAEC. 

Fer sessió de fotografies per posar-te-les al currículum/linkedin… 

SAPS QUE… tenir-los preparats per la web. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 

 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 07 de novembre de 2018 

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

- Sessió: 004 

 

 

Assistents 

 

Diego Huelín Arnau Barat Sara Tamames Mònica Castellà 

David Coy David Lerín Carles Garcia Andrea Pilco 

Andrés Reyes Dídac Paula Espina  

Arnau Trinch Clara Sans Maria Marra-López  

    

 

 Ordre del dia 

 

1. Aprovació de les actes de les assemblees 002 i 003.(s'adjunten) 

2. Informe comissions 

3. Concurs CdE per les associacions i qui vol anar al ple (17/11). 

4. Eleccions Junta d’Escola. 

5. Retorn del preu per crèdit.  

6. Implicació dels nous membres de la DAEC. 

7. Claus 

8. Torn Obert. 
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1. Aprovació de les actes de les assemblees 002 i 003.(s'adjunten) 

S’aproven per unanimitat les actes 002 i 003. 

 

2. Informe comissions 

- ACTIVITATS:  

AUTOCAD: Hi ha hagut problemes amb les persones inscrites al curs d’AUTOCAD.            

Degut al curt plaç de temps que hi va haver per dur a terme les incripcions,                

aquestes no s’han dut a terme correctament. No tothom ha pagat la fiança (10€)              

com hauria d’haver estat i en conseqüència hi ha inscrits que no han assistit a les                

sessions i que tampoc han pagat les fiances (exemple: una d’elles ja no es va               

presentar el primer dia). A més, un estudiant va intentar contactar amb la DAEC              

per fer una consulta sobre el curs en qüestió a través de les xarxes (facebook de                

la DAEC) i ningú se’n va adonar fins que ja era tard per respondre la seva petició.                 

Cal posar ènfasi en el succés ja que aquestes cose Es diu que per properes               

activitats que organitzi la DAEC les inscripcions s’han d’obrir com a mínim un             

mes abans de la data d’aquesta per tal d’evitar problemes com els que han sorgit.  

La Clara Sans proposa que trobem una manera de fer els pagaments de les              

fiances per transferència i com a requeriment quan s’omple el formulari           

d’inscripció. L’Arnau Trinch opina que és una opció inviable ja que depenent del             

tipus de compte bancari que es tingui, l’usuari haurà de pagar per realitzar la              

transferència. Per contra, el David Lerin opina que l’opció transferència és viable.            

Es decideix que la comissió de Tresoreria estudiarà la proposta i es probarà             

d’implantar aquest nou métode de cara a propores activitas.  

ISTRAM: Pel que fa a les negociacions, ISTRAM sembla haver-les donat per            

tancades. Varem començar parlant el preu que els alumnes haurien de pagar els             

estudiants per realitzar el curs i quin era el nombre mínim d’assistents que ens              

requerien. En cert moment, ISTRAM va canviar el fil de la conversació            

preguntant-nos per quines dates preveiem que s’impartis el curs. Un cop           

pactades les dates ISTRAM va respondre donant per pactades les dates, el preu i              

el mínim d’assistents com si aquests dos últims també haguessin estat acordats. 

Xocolatades: La Clara Sans proposa portar pastissos fets pels membres de la            

DAEC a les xocolatades programades per la setmana que ve i l’altra. La decisió              

serà presa per la Comissió d’Activitats.A més, el Xollo (Revista de Camins)            
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accepta col·laborar amb la DAEC a la xocolatada de demà. Aquesta tindrà la             

condició de que per obtenir la xocolata gratuïtament, l’interessat haurà de seguir            

les comptes d’Instagram de la DAEC i a el Xollo i a més comentar l’event amb                

dues persones més, sinó el preu serà 1 €. De cara a les altres dues Xocolatades es                 

parlarà amb el CEC (Club Esportiu Camins) i alguna altra associació de l’àmbit             

Camins (com ara Futur Civil) perquè col·laborin. 

 

- COMUNICACIÓ: 

Es vol crear un compte de correu electrònic per la Comissió de Comunicació des              

del qual enviar tota la informació de les activitats que organitza o recolza la              

DAEC. Per temes legals, la llista de difusió es creara en base a un document on els                 

estudiants interessats es podran registrar i especificar quin tipus d’informació          

volen rebre. L’assemblea insta al becari d’atenció a elaborar aquest document i            

presentar-lo a la propera assemblea. 

 

- POLÍTICA UNIVERSITÀRIA:  

Cap novetat. 

 

- SECRETARIA:  

Cap novetat pel que fa als tràmits de canvi de junta i titular del compte bancari.                

S’està gestionat la baixa de l’impresora de la upc, donat que ara en tenim una de                

nova. S’està contactant amb el personal pertinent per obtenir el servidor           

necessari per la nova web de DAEC. La data de la propera reunió a la qual hi                 

assistiran l’Arnau Trinch (Delegat de Centre), l’Alejandro Agustín (becari de web           

de la DAEC) i el Josep Maria Jordana (Personal d’Administració i Serveis de             

l’Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit Camins) està per concretar. 

 

- COORDINACIÓ DE GRAUS:  

Està programada una reunió a petició del Miquel Angel Estrada          

(Sotsdirector/a-Vicedegà/na Centre Doc., Enginyeria Civil i Ambiental) d’una        

problemàtica a les xarxes. No sabem quina és la problemàtica exactament, però            

es té la sospita de què és degut a l’idioma en el qual s’imparteix una assignatura                
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d’aigües del MECCP (Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports). Hi            

assistiran l’Arnau Trinch i la Irene de Cubas. 

S’ha de programar una reunió amb el Marcel Hurlimann Ziegler          

(Sotsdirector/a-Vicedegà/na Centre Doc., Enginyeria Civil i Ambiental) i l’Eva         

Maria Oller (Sotsdirector/a-Vicedegà/na Centre Doc., Enginyeria Civil i        

Ambiental). 

Problemàtica amb l’assignatura Anàlisi d’estructures (3er d’Enginyeria Civil).Han        

canviat la manera d’avaluar i perjudica a l’alumnat. Segons la modificació, si un             

estudiant treu una nota inferior a 4 en algun examen haurà d’anar recuperació             

independentment de la qualificació final. A més, com que no apareix al Sylabus ni              

a la Guia docent de l’assignatura, els estudiants tenen la normativa de part seva              

per incumplir aquesta nova modificació que no ha estat pactada. En           

conseqüència, es comunicarà aquesta problemàtica a tots els delegats de classe           

perquè revisin les guies docents dels seus cursos.  

 

- TRESORERIA:  

3-O: el Franco Junior Araujoja (membre de la Comisió de tresoreria del 3-O,             

Delegació d’Estudiants de la FIB) va trucar a Moritz i encara no han respost. El               

Sebastien Kanj (membre de la Comisió de tresoreria del 3-O, Delegació           

d’Alumnes de Telecomunicacions) ha decidit que si en 15 dies no ens han dit res               

no es pagarà cap factura ja que no estan fent la seva pròpia feina. 

 

3. Pressupost a gastar 

Tenim fins el dilluns 12 de novembre per gastar el pressupost que ens queda. En               

conseqüència la Comissió de Tresoreria està duent a terme les següents accions. 

A l’última reunió que va tenir la Comissió de Tresoreria van poder confirmar que es               

poden pagar els 645€ de les Jornades de Formació de CREIC(recordem que són 3 dies a                

Granada, 50€ d’allotjament i menjar + 165€ de desplaçament en avió, per a 3 persones).  

Ja s’ha demanat la factura de 170€ de les tres xocolatades que farà DAEC per divendres                

9 de novembre a la Vanessa (Responsable del bar de Camins).  

Es preveu una compra de 100 i poc a abacus per fungibles.  
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La partida Party Fiesta (pas de l’Equador) es durà a terme dilluns 12 de novembre en                

una compra de 138€.  

El cost de l'autobús de la Baells ha estat de 500€.  

Compra d’un router de 35€ i d’una nova impresora que ha costat 225€. 

Ens queden 41€ de la partida d’Extres per gastar. Propostes aprovades per consens: un              

altre lladre, un micro per fer assemblees amb algú a distància, un calefactor. s’aproven              

les propostes per consens.  

Problemàtica amb les factures passar per Escola: Les factures a nom de DAEC no són               

acceptades per l’escola així que s’està procedint a canviar el nom de les factures pel de                

la UPC (que és el correcte).  

Es pregunta si no es podria tenir un coneixement constant del pressupost a gastar.              

Tresoreria respon que no es pot fer una previsió més acurada del pressupost a gastar ja                

que l’Escola no ens avisa amb antelació. 

 

4. Concurs CdE per les associacions 

Tota la informació es troba la web de la UPC al següent link: 

(https://www.upc.edu/ca/serveis/premi-dassociacions-de-la-upc ) 

S’ha de presentar el formulari de sol·licitud i anexar-hi la memòria d’una activitat de              

l’associació que es valorarà segons les bases de la convocatòria també presents a la              

pàgina.  

El premi es de 1000€ per cadascuna de les tres associacions guanyadores. 

El termini de presentació finalitza el 23 de novembre i l’Arnau Trinch proposa que la               

DAEC s’hi presen-t’hi ja que constem al registre d’associacions de la UPC (requisit             

necessari i suficient dels candidats).  

 

5. Eleccions Junta d’Escola 

Es pregunta qui vol assistir al proper Ple del CdE que tindrà lloc el proper dissabte 17 de                  

novembre a la tarda a Manresa. L’Arnau Barat (Comissió Permanent del CdE), el David              

Lerin (membre representant de la DAEC) i la Mònica Castellà (membre representant de             

la DAEC) confirmen la seva assistència. Queden pendents de confirmació la Paula            
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Santandreu (Comissió Permanent del CdE) i l’Arnau Trinch (Delegat de Centre, membre            

nat de la Comissió Permanent del CdE). 

Pròximament hi haurà eleccions dels membres de Junta d’Escola. El termini per revisar             

el cens acaba el 13 de novembre, per aquell dia hem d’haver aconseguit que tots els                

estudiants comprovin la seva constància al cens. El termini per presentar candidatures            

acaba el 23 de novembre. El David Lerin proposa fer una candidatura conjunta dels              

membres de la DAEC ja que facilita bastant els tràmits. S’aclara el fet que en una                

candidatura conjunta no es vota al conjunt de la llista, sinó que únicament posarà que el                

candidat en qüestió conta amb el recolzament de la DAEC.  

S’ha de fer una explicació extensa i ben feta on s’expliqui ben bé que es la junta d’escola i                   

ferne difusió perquè tothom ho sàpiga.S’han de prendre moltes decisions i la Comissió             

de Política Universitaria s’encarregarà de portar propostes al respecte a la propera            

assemblea. 

 

6. Retorn del preu per crèdit 

Cada Grau Universitari va associat a un coeficient (A, B, C) que entre d’altres coses fixa                

el preu per crèdit de la matrícula. Fa un parell d’anys la UPC va demanar que s’apugés el                  

coeficient C (que afecta principalment als estudiants d’Enginyeria) amb la condició que            

no repercutis en els estudiants. Aquest any i segons el que s’havia acordat, la UPC ha                

reclamat a la Generalitat de Catalunya que pagui la diferència en el preu que per ara ha                 

estat assumint la universitat. La resposta de la Generalitat ha sigut eliminar la via de               

devolució de la diferència de preu (que es feia a través de la beca Equitat i sense                 

distinció en el tram econòmic del sol·licitant) de manera que són els estudiant els qui               

cubriran l’augment.  

El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes ha aconseguit que aquest any es              

reobri la convocatoria de la beca i que sigui retornat l’import corresponent a l’augment              

de preu. Per tal de fer pressió a que no es tanqui l’any vinent, es vol fer una sessió                   

informativa i tractar d’arribar a tots els estudiants per tal que el número de sol·licitants               

de graus amb coeficient C augmenti el màxim possible. D’aquesta manera es pretén             

demostrar la importància i la necessitat que hi ha de que la Generalitat assumeixi              

l’augment de preu per crèdit.  

Es proposa fer un document informatiu des del CdE (Consell de l’Estudiantat) i             

distribuir-lo a totes les delegacions. La Comissió de Política Universitària veurà com            

organitzar la sessió informativa i altres mesures pertinents per portar propostes a la             

pròxima assemblea. 
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7. Implicació dels nous membres de la DAEC 

Nit de cohesió a la DAEC: Programada pel proper divendres 16 de novembre al despatx.               

Tots els membres de la DAEC hi estan convidats. 

Propostes : 

- Fer una barbacoa o una calçotada (la Sara Tamames ofereix casa seva). 

- Sessió de Ioga a la Plaça de les Constel·lacions. 

- Sopar de Nadal (a organitzar per la Comissió d’Activitats, l’Arnau Trinch vol que             

sigui mínimament formal)  

Es decideix donar el contacte del David Lerin als nous membres de la DAEC per               

mantenir contacte amb ells i per atendre els seus dubtes (Tel.: 697447627). 

 

8. Claus del Despatx 

El Diego Huelín ha demanat la clau exposant els motius i per votació s’ha decidit que se                 

li donarà clau. 

 

9. Torn Obert 

- El David Lerin proposa intercanviar els ordinadors 1 i 2 del despatx degut a la               

diferència de velocitats en el funcionament i la freqüència d’ús d’aquests. La            

proposta queda aprovada per consens i es procedirà a parlar amb el becari de              

web per tal de dur a terme el canvi correctament. 

- El David Lerin proposa instalar Linux a l’ordinador 3 que ara “funciona”amb            

Windows pirata. La proposta queda aprovada per consens i es procedirà a parlar             

amb el becari de web per tal de dur a terme la instal·lació. 

- S’estan escrivint les bases d’un concurs d’apunts basat en el concurs CAPSA de la              

DAT enfocat a incentivar als estudiants de Camins a donar apunts a la DAEC.              

S’aprova la idea per unanimitat així com el seu nom “CASC”. Les idees per              

premiar els estudiants amb millors apunts són: una entrada a La Masia (a parlar              

amb el CEC, una entrada per algún congrés de l’Àmbit Camins (a parlar amb el               

CETOP i un equip de supervivència DAEC). S’està treballant en les vies            

33



 
 

DAEC - [Assemblea General] [004] 
Acta de reunió [07/11/2018] 

Curs 2018-2019 

d’inscripció al concurs CASC. A la propera assemblea es votaran i esmenaran les             

bases.  

- Es proposa fixar un preu per imprimir a la DAEC (només membres de la DAEC).               

La decisió la prendrà la Comissió de Tresoreria.  
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 13 de novembre de 2018 

- Hora: De 16:00h a 18:00h 

- Sessió: 005 

 

 

Assistents 

 

Paula Santandreu Desirée Diez Ricard Vilà  

David Coy David Lerín Andrea Pilco  

Andrés Reyes Dídac   

Arnau Trinch Clara Sans   

    

  

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 07/11/2018 Acta 04 (s’adjunta). 

2. Informe comissions 

3. Informe becaris 

4. Concurs CASC 

5. Jornada d’Escola 

6. Cursos excel de nivell avançat i programació bàsica. 

7. Concurs CdE per les associacions 

8. 25N activitat amb CdE 

9. Vaga 28/29 novembre. 

10. Torn Obert 
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1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 07/11/2018 Acta 04. 

S’aprova l’acta de la reunió anterior per consens. 

 

2. Informe comissions 

- TRESORERIA: 

El Sergio, com a tresorer de la DAEC explica als membres assistents a l'assemblea              

que tenim fins dia 12 de novembre per puja les factures a Escola. Tot i això,                

divendres passat ja es varen presentar totes les que teníem fins al moment per              

tenir-ho enllestit. Quan hi varen anar, la PAS (personal d'administració i serveis)            

els va explicar que tot i que la data màxima que se'ns havia donat era el 12 de                  

novembre, realment aquesta és a finals de més, però sabent que sempre hi ha              

problemes i retards, per seguretat ens han sol·licitat presentar-ho abans. Tot i            

això, en cas que tinguem una factura més tard del 12 de novembre però dins               

aquest mes encara es podrà presentar. 

Per altra banda es comenta que en el desglòs de les partides que pertanyen a la                

DAEC, aquest any hi ha modificacions, com per exemple la desaparició de la             

partida referent a la Baells. Això i tot, no ha ocasionat cap problema, ja que s'ha                

passat aquesta sortida per altres partides i no hem perdut diners, ja que ens han               

donat una partida nova anomenada "Extres". Aquesta partida és beneficiosa, ja           

que com el seu nou és tan ambigu per allà es poden passar altres despeses que                

anys anteriors teníem problemes per ubicar. La desaparició de la partida "Baells"            

i l'aparició de la partida "Extra" ha causat que sense voler s'hagin gastat uns              

diners per partida doble,ja que en veure la partida extra en va assumir que era               

una partida addicional al nostre pressupost i no un intercanvi amb la partida             

Baells. 

Alguns membres presents a l'assemblea comenten que es modifiquin els diners           

destinats a cada partida, aquest any econòmic, però el Sergio explica que cara             

aquest any ja no es pot fer, ja que quan es pugen les partides a Escola amb les                  

factures, ja no es poden modificar. 

Per altra banda, s'explica que la confusió explicada anteriorment amb les           

partides va ocasionar que des de tresoreria es pensés que teníem més diners dels              

que era veritat així que es varen gastar diners que no disposàvem. Això, ha              

generat que, en estar compartint compte bancari amb l'associació Futur Civil,           
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s'hagin fet ús dels seus diners (34 euros en total). Aquest fet ja s'ha comentat a la                 

junta de l'associació i s'ha pactat que en tenir els diners, se'ls retornarà. 

A més a més, la Delegació actualment deu 500 € a l'Arnau Trinch, actual Delegat               

de Centre de la DAEC, referents als costos de les jornades de formació del CREIC.               

El tresorer de la Sectorial, l'Alberto, ja s'ha posat en contacte amb la Delegació              

per tal de gestionar les dades de facturació. S'explica que cara l'any econòmic             

vinent aquestes factures es podran passar per Escola. Això no es fa ara, ja que               

totes les partides referents a sortides ja s'han gastat i pujat les factures. L'Arnau              

comenta que ell ja disposa de la factura dels vols (Vueling). 

Es comenta que entre avui i demà ens ha d'arribar la factura de l'Abacus i que ja                 

tenim la factura del bus a la Baells (Autocorb). 

El Lerin, com a membre de la comissió de tresoreria explica a la resta de               

membres de l'assemblea que les factures del 3-O varen arribar tard. Aquestes            

estan sent gestionades pel Franco (membre de DeFib). Això i tot, a grosso modo,              

es pot afirmar que la DAEC perdem uns 258 €, valor que pot variar en calcular el                 

cost real de les pèrdues totals de la festa. 

L'Arnau Trinch demana als membres de la Comissió de Tresoreria si les factures             

es poden anar pujant durant l'any econòmic o s'ha d'esperar a final d'any.             

S'explica que és a principi de curs (al final d'any econòmic) quan se'ns defineixen              

les partides de les associacions i delegacions, però que aquelles factures que            

sabem segures que tendran partides i que les passarem per Escola, es poden anar              

pujant així com ens les van enviant, fent que al novembre - desembre del curs               

vinent el volum de feina i les presses disminueixin. 

El Delegat de Centre comenta a la comissió de tresoreria i a la de secretaria que                

hauríem de començar a mirar com funcionen les factures electròniques, ja que la             

UPC, ja està començant a treballar exclusivament amb aquest tipus de facturació i             

és qüestió de temps que ens demanin que nosaltres també ho facem. S'explica             

que per tal de poder fer i treballar amb factures electròniques és necessari que              

l'entitat disposi de firma electrònica i per això necessitem que la junta de             

l'associació delegació estigui actualitzada. S'assigna aquesta tasca a la comissió          

de tresoreria. 

El Lerin demana si actualment s'està treballant amb el certificat digital de la UPC,              

i després de rebre una negació, comenta que seria interessant i útil que es              

demanés i així poder sol·licitar factures a nom de la UPC (com ja es feia ara però                 

de forma analítica). 
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L'Arnau Trinch, qui s'encarrega de les gestions necessàries per sol·licitar un           

certificat digital per a la DAEC, es compromet que abans de gener tendrà acabats              

tots els tràmits, perquè la comissió de tresoreria pugui començar a treballar amb             

l'obtenció i realització de factures electròniques. 

 

- POLÍTIQUES: 

L'Arnau actualitza la informació que disposen els membres sobre el tema de la             

beca. S'aclareix que l'estudiant ha deixat la beca en qüestió. Tot i això, es demana               

als assistents que pensen que hauria de fer a continuació la DAEC, si demanam              

que la persona encarregada de gestionar les beques deixi el càrrec o simplement             

deixem que l'Escola mateixa gestioni la problemàtica com ells considerin? Fins           

aleshores, la postura de la DAEC ha sigut imparcial i només ha fet de portaveu               

cara l'Escola de la queixa que ens va arribar d'un estudiant. Es demana si volem               

seguir de forma imparcial o volem que comencem a treballar de forma activa. Per              

consens dels assistents es decideix seguir treballant de forma activa. 

La comissió de polítiques aclareixen que el Director del DECA, s'ha oferit a             

reunir-se amb nosaltres per treballar i parlar sobre aquesta problemàtica. 

Es proposa portar als òrgans de l'Escola o de la UPC que un docent o un membre                 

del PDI o PAS no pugui donar una beca a un consanguini, per normativa de               

centre o UPC. 

Aquesta proposta es presentarà al Ple del CdE per tal de poder-ho aplicar a nivell               

UPC. Es decideix que s'enviarà un correu al Consell per tal d'afegir un punt en               

l'ordre del dia. 

 

- COORDINACIÓ DE GRAUS: 

El David com a membre de la Comissió de Coordinació explica que la Comissió              

s'ha de reunir amb la Cap d'Estudis de Civil i Obres Públiques, l'Eva Oller. Amb               

ella es vol aclarir quina és la legalitat del grau d'anglès, ja que oficialment té la                

qualificació de grau propi, amb entrada pròpia, però després el reescalament de            

notes es fan amb el grau general de civil tot i que els exàmens no són els                 

mateixos, perjudicant els estudiants del segon. A més, els estudiants d'aquesta           

línia també es veuen recompensat en escollir Erasmus, ja que les seves notes             

reben un augment per tal de poder optar en les millors places. 
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Un altre tema que es vol portar és l'obligació o seguiment al professorat per tal               

que aquest publiqui les notes només amb DNIs o directament per l'apartat            

qualificacions a l'Atenea. 

Pel que fa a la coordinació dels màsters, la comissió es va reunir amb el Miquel                

Estrada, Cap d'Estudis del Màster de Camins. En aquesta reunió a part de parlar              

dels problemes del dia a dia del màster, es va comentar la problemàtica que sorgí               

per mor de la llengua en què s'imparteixen les classes, segons les guies docents i               

el que es fa a la realitat. L'Estrada explicà que ell té la intenció de crear una línia                  

del màster en anglès. L'inconvenient d'aquesta, tot i ser impartida exclusivament           

en anglès, no deixaria als estudiants escollir especialitat, sinó que només           

s'oferiria una opció en el cas de les optatives, ja que actualment no poden              

disposar de recursos suficients per crear una segona línia a cada especialitat del             

màster. 

Com ja s’ha anat fent el darrers anys, es proposa fer un document d’incidències              

allà on, de forma anònima, els estudiants poden exposar les casuístiques que            

s’han donat durant el quadrimestre. 

L'Arnau va tenir una reunió amb la Rosa Estela, persona encarregat de mobilitat             

a l'Escola. En aquesta reunió es va parlar que amb el sistema actual de filtre               

d'estudiants per les universitats es dóna el cas que els estudiants que enviam             

tenen un nivell acadèmic elevat, però en ser allà el comportament deixa molt a              

desitjar. Aquests estudiants prèviament necessitaven un document de part de          

l'Escola que els acreditàs, i menys en casos extraordinaris sempre es facilitava. És             

per això que es proposa que, a banda de les qualitats docents es faci un tamisat                

valorant la motivació i l'actitud de l'estudiant. Per tal de pactar com es valoraran              

aquests paràmetres es vol que es treballi conjuntament Escola i Delegació. S'obre            

debat al respecte, el quan conclou que abans de denegar la col·laboració            

s'esperarà a veure quines idees i quins mètodes es volen aplicar. 

Finalment, s'acorda que la Comissió de Comunicació parlarà amb la Paula per tal             

d'actualitzar les novetats i el funcionament d'aquest nou grau. Després es           

sol·licitarà una reunió amb el Cap d'Estudis del grau, César Mosso. 

 

- ACTIVITATS: 

Es comenta que, després d'uns mesos de treball, les comissions d'activitats i            

comunicació s'han adonat que treballar de forma separada no té gaire sentit, ja             

que tota la informació s'ha de duplicar i repetir en cada comissió. Per tal              
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d'optimitzar el funcionament de les comissions, s'han unificat. Es demana opinió           

al respecte als membres assistents a l'assemblea i s'aprova per consens. 

Referent als cursos que s'estan organitzant actualment es fa un petit resum de la              

situació de cada un. 

El curs d'AutoCAD va finalitzar aquesta mateixa setmana. Es comenta els pocs            

inscrits tot i que la demanda va ser molt elevada. A més a més, el Mario                

Fernández, professor de l'Escola i responsable d'impartir el curs, es va queixar            

que molts estudiants firmaven el document d'assistència per altres o només           

anaven al curs a firmar i marxaven. És per això que es va decidir que aquestes                

persones no disposin de crèdits. Finalment, per part dels assistents es va tenir             

feedback, el qual de forma generalitzada, demanaven que en edicions següents           

les figures siguin més complexes o de l'àmbit de l'enginyeria civil. 

La Clara, fent referència a la falsificació de l'assistència, comenta que el nostre             

error aquesta edició és utilitzar el mateix full d'assistència per tots els dies, fent              

que una persona pugui firmar per dies anteriors i futurs. Cara el curs vinent              

proposa que cada dia hi hagi una fulla d'assistència diferent i que es demani que               

s'escrigui el DNI, per tal de dificultar el fet de firmar per una altra persona. La                

resta de membres n'estan d'acord. 

Referent a la sortida de la Baells del dijous vinent, es comenta que ha sorgit una                

problemàtica amb el formulari. Aquesta es deu al fet que quan es va posar que               

s'havia d'escriure el DNI, el Forms automàticament va detectar el cap com a             

numèric, fent que els estudiants amb NIE no puguin escriure el seu número, ja              

que comença amb una lletra. Això i tot, s'explica que ja s'ha enviat correu a               

aquestes persones i s'ha solucionat. 

Pel que fa a l'entrega de les fiances, aquesta tenia com a data el dilluns, però a                 

hores d'ara només 9 del 11 inscrits l'han donada. Es decideix que es serà estricte               

al respecte i ningú que no hagi entregat la fiança pujarà a l'autobús. 

Referent a la xocolatada, es recorda que aquest dijous es fa una segona edició de               

la xocolatada gratuïta per tal d'augmentar la nostra presència a les xarxes.            

Aquesta es farà conjuntament amb el CEC. Es comenta que a la xocolatada             

anterior va faltar menjar per acompanyar la xocolata. Després de debatre-ho es            

decideix que la DAEC comprarà melindros i que aquell membre que vulgui fer un              

pastís serà benvingut. Amb això, avui o demà s'anirà a comprar els melindros i en               

acabar l'assemblea qui vulgui dur a terme aquesta tasca que s'adreci al David. 
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3. Informe becaris 

Es presenten els informes dels becaris de la DAEC, els quals s’han adjuntat en l’acta. 

Tothom està d’acord amb la feina realitzada. 

La Clara comenta que per tal de facilitar la tasca del becari de xarxes (Andrés) proposa                

que la comissió de comunicació faci un calendari sobre les publicacions que sabem s’han              

de realitzar amb antelació. Amb això, s’aconseguiria que el flux d’informació fos més             

homogeni  i calés més als estudiants. 

 

4.Concurs CASC 

Es comenta a en la convocatoria de la reunió s'han adjuntat les bases del concus CASC.                

Aquest te la finalitat de fer un concurs entre tots els estudiants que ens donin els seus                 

apunts. La idea s'ha agafat del concurs que realitza la DAT amb el mateix format i idea. 

La problemàtica que ens hem trobat és decidir quin premi atractiu es vol donar. S'havia               

pensat a donar una entrada a Intercamins o a la masia que organitza el CEC, però                

aquests s'han negat a facilitar-nos entrades. Es comenta que la DAT dona com a premi               

entrades a la Telecogresca, facilitades per l'associació amb el mateix nom. 

S'explica que s'ha enviat correu als col·legis professionals per veure si ells ens poden              

oferir alguna altra alternativa. 

La comissió de polítiques comenta que no troben adient que el becari amb l'aprovació              

de la secretària hagin enviat els correus als col·legis i a més sense avisar, ja que és tasca                  

d'aquesta comissió el contacte amb ells i haurien d'estar com a mínim informats. 

 

5. Junta d’Escola 

Es comenta que es farà una enquesta als membres de la DAEC sobre qui vol participar                

en la junta d'Escola. Es decideix que els membres de la Delegació que es presentin en                

aquest òrgan ho faran com a llista conjunta, per tal de facilitar tota la documentació que                

s'ha de realitzar. En el cas que algú es vulgui presentar per lliure, s'aclareix que no hi                 

haurà cap inconvenient. 
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6. Jornada d’Escola i Dia Cultural 

Es comenta que tot i que aquests dos dies sembla que estan molt llunyans s'ha de                

començar l'organització. Pel que fa al Dia Cultural, s'ha de començar a realitzar la              

documentació necessària per sol·licitar els permisos. L'Andrés s'ofereix voluntari a fer           

els plànols de la plaça així com l'Arnau Trinch, la Paula, la Desirée i la Mònica la resta de                   

documentació. 

Es deixa com a tema obert qui gestionarà i com es farà la instal·lació elèctrica. 

 

7. Cursos excel de nivell avançat i programació bàsica. 

Es comenta que la comissió d'activitats ha pensat que seria una bona activitat i molt               

fructífera l'organització d'un curs d'Excel a nivell avançat. 

A més, donat a la carència de coneixements que tenen els estudiants de l'Escola en               

acabar tant el grau com el màster de programació, s'ha pensat que seria útil fer un curs                 

bàsic de programació. S'explica que encara s'ha de decidir el llenguatge. Aquesta            

temàtica s'ha comentat a la DAT, qui s'ha oferit a què algun dels seus membres realitzi el                 

curs. 

Els dos temes queden pendents de discussió. 

 

8. Concurs CdE per les associacions 

No s’ha tractat. 

 

9. Ple del CdE 

No s’ha tractat. 

 

10. Activitat del 25 de novembre (dia internacional contra la violència de gènere) 

La comissió d'activitats havia pensat fer una activitat conjuntament amb la DAT pel dia              

internacional contra la violència de gènere. Finalment, la DAT ens ha explicat que per              
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demanda de la seva facultat ells organitzaran conjuntament amb la facultat un altre acte              

(taula rodona no mixta sobre micromasclisme). 

Sabent això, la comissió s'ha adreçat a Futur Civil, per tal de demanar col·laboració.              

S'explica que es vol demanar la col·laboració a totes les associacions de l'Escola. La idea               

és organitzar conjuntament un curs d'autodefensa. Es comenta que la DAEC ja disposa             

dels contactes. S'anirà treballat amb aquest tema. 

 

11. Vaga dels dies 28 i 29 N 

No s’ha tractat. 

 

12. Torn obert 

No hi ha intervencions. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 21 de novembre de 2018 

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

- Sessió: 006 

 

 

Assistents 

 

Diego Huelín Arnau Barat Sara Tamames Mònica Castellà 

David Coy David Lerín Carles Garcia Andrea Pilco 

Andrés Reyes Sergio Cantons Paula Espina  

Arnau Trinch Clara Sans Maria Marra-López  

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 13/11/2018 Acta 05 

2. Informe comissions 

3. Concurs CASC nom + Premis 

4. Jornada d’Escola + Dia Cultural 

5. Cursos d’Excel de nivell avançat i programació bàsica 

6. Concurs del CdE per associacions 

7. Vaga 28 i 29-N  

8. Delicadesa google drive + Enquesta professorat  

9. Orles 

10. Amic invisibles  

11. Torn Obert desi i bote 
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[Off the record: El Figui ha estat pensant, reflexió personal(el problema de la beca): si la 

beca hagués sigut un problema amb una altra persona, haguéssim actuat igual? 

El Figui pensa que en un altre cas no s’hagués portat tan lluny. 

Hi ha persones que creuen que els procediments de la professora no són nets habitualment 

i creuen que “fa coses” que no toca. Tampoc s’ha portat tan lluny ja que no s’ha forçat a la 

seva dimissió, o d’altres mesures similars. El Figui recalca que s’ha d’actuar de manera 

impersonal, sense que les opinions personals influeixin en la decisió presa a l’hora de dur a 

terme els “procediments” des de la delegació. No ens deixem portar per les 

opinions/conflictes que ens han mostrat/explicat l’antigament la delegació amb diferents 

òrgans, associacions, professors.... Són altres temps. Tenir en compte el que ens expliquen 

però experimentar les relacions amb els contactes que haguem de tenir contacte.] 

 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 13/11/2018 Acta 05  

Pendent d’aprovació. 

 

2. Informe comissions 

- ACTIVITATS i COMUNICACIÓ:  

Pel que fa a la sortida de Baells s’ha dut a terme tot els requeriments necessaris                

per dur-la a terme demà. Pel que fa a les persones que a dia d’avui encara no han                  

pagat la fiança se’ls informarà que no podran assistir-hi. 

ISTRAM: Donat a que l’assemblea no es posa d’acord amb el preu i les dates de                

portar a terme el curs, es decideix que a la reunió de la propia comissió parlaran                

del tema. Per tant pel moment aturem l’organització del curs. 

Curs d’autodefensa: L’assemblea resta a l’espera de la resposta dels contactes           

oferts per la Jazz de la Delegació de la facultat d’informàtica de Barcelona. Donat              

que anem molt justos de temps l’assemblea decideix posposar l’activitat a l’any            

vinent o fer-la el Dia de la dona. 

Proposta Sortida: Es planteja fer una sortida nocturna per poder assistir al            

manteniment de les vies  dels Ferrocarrils generals de Catalunya (FGC). 
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Jornades Escola: S’informa a l’assemblea que es procedirà a contactar amb el            

professor Aguado donat a que es un professor molt obert a oferir sortides pel              

l’alumnat. 

Port de BCN: Restem a l’espera d’una resposta per part del Port de Barcelona per               

saber si podrem dur a terme la sortida de camp o no. 

Orles: el dia 21 de novembre s’estan duent a terme la primera sessió de              

fotografies per l’orla, s’informa per les xarxes de que hi hauran altres dates amb              

sessions per dur a terme les fotografies de l’orla. 

 

- POLÍTIQUES:  

El Figui es va reunir amb l’Estela i li va explicar que la UPC ha tornat a entrar a                   

Unitech per oferir màster camins, industrials, grau fib, màster telecos? (9 millors            

universitats, millors estudiants i millors empreses). Contacte amb Unitech el          

porta la Rosa Estela. Xerrada dia 28 de novembre de 12 a 2h (per a tots els                 

estudiants de la UPC). Els interessaria 1 persona (20 total aprox) de cada             

ERASMUS que els expliqués la seva experiència (dobles diplomes, unis top, anar            

a passar-s’ho bé , tot tipus). Es vol que aquestes persones expliquin (de manera              

resumida 2-3 min. x persona màx.) la seva experiència a les ciutats durant             

l’ERASMUS. Ens han demanat que nosaltres trobem els contactes (entre la Irene i             

la Núria Molina trobaran gent). L’estela va explicar-li el procediment de selecció            

per entrar a la École Polytechnique al Figui. Es demana la llista a secretaria dels               

estudiants que han passat primer net, s’ordena per nota i s’agafen aquells que             

han tret 9.9-10. 

Al grup d’anglès se’ls augmentarà la nota en el seu expedient acadèmic segons un              

coeficient no especificat. L’Estela diu que el coeficient es ínfim i que no afectarà a               

l’entrada d’una universitat a un estudiant que vingui de Civil davant d’un que             

vingui d’anglès i vulgui aplicar a la mateixa universitat. Ens preguntem perquè si             

aquest coeficient és ínfim, per quin motiu existeix? 

El Lerin pregunta si els de civil van per davant dels de geològiques donat que               

opten a les mateixes places i també tenen l’ERASMUS obligatori. 

 

- COORDINACIÓ DE GRAUS: 
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Avui dia 21 de novembre es durà a terme una reunió amb l’Eva Oller on hi                

assistirà de part de la DAEC el Delegat de centre Arnau Trinchi, el David Coy               

(representant de Coordinació) i la Sara Tamames. Es demanarà que es pengin les             

notes sense nom per així poder mantenir la privacitat del estudiantat. Es parlarà             

del problema amb estructures de 3r civil sobre un examen per al qual es va               

donar una diferencia de 20 minuts entre els grups, el responsable de            

l’assignatura ja va expressar que el seu grup no va fer cap queixa i que per ell no                  

portava terme cap canvi (donat a que ell dona docencia al grup beneficiat, si              

hagués preguntat al altre grup s’hauría donat compte que l’alumnat està en            

desacord). 

També se li vol comentar a l’Eva els requisits per entrar a les pràctiques ja que                

hem pogut identificar que hi han ofertes amb unes demandes que l’estudiantat            

no es veu capacitat a complir o és molt improbables trobar una gruix de              

l’alumnat que arribi a cumplir-les. 

Es va anar a parlar amb el Professor Hurliman per presentar els nous             

representants de la DAEC, durant la conversa es va poder aprecia que el             

professor està bastant descontent amb el tema GEG i GEGA.  

S’exposa que ens hauriem de presentar com a delegació al coordinador de            

marítimes, el Mösso. Es proposa a la Paula Espina que vingui ja que es de               

marítimes.  

S’identifica una problemàtica amb un professor al Grau d’obres públiques donat           

a que en un examen es van obtenir unes notes molt baixes i està donant una                

segona oportunitat. Es puntuarà sumant si de la següent manera: si es treu un 10               

al segon examen de la primera part 4 punts a la nota que vas treure al primer                 

examen.  

 

- TRESORERIA: 

No es poden passar factures del 15 de novembre al 31 de desembre, és a dir, no                  

es poden dur a terme compres justificables fins no acabar l’any natural. Afegir             

que amb els extres del CREIC i l’impressora no es podran dur a terme compres ni                

justificables pel termini anual ni no justificables donat a que no tenim liquid             

actual fin que no cobrem les factures justificades a la UPC ( febres mes o menys)                

Si durant 2 mesos una associació no pot efectuar factures, és un problema pel              

qual lluitar ja que l’escola ha de donar una solució.  
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A més a més encara hem de cobrar la part del 3-O un cop cobrem això si fos                  

necessari disposariem de líquid per compres no justificables, 

Es dema al Sergio Cantons (representant de tresoreria), apretar el 3-O, per poder             

cobrar el abans possible. L’equip de tresoreria, es compromet a començar a            

mirar el tema factura electrònica. 

Es proposen que les impressions fetes al despatx tinguin el següents preus 1             

cèntim una cara blanc i negre, 2 cèntims en color. 10 cèntims enquadernar. Tota              

la documentació imprese per la DAEC queda absent de pagament. Futur Civil i el              

Xollo podran imprimir a títol personal igual que els membres de la delegació. 

 

- SECRETARIA: 

Es disculpa per no tenir l’anterior acta a temps i s’informa que enviaran en breus. 

S’imposa que a partir d’ara que l’informe de comissions l’escriura i es passarà amb un               

recordatori de l’assemblea amb un temps màxim dos dies abans.  

 

3. Drive 

La Paula, donat que va entrar i es va trobar informació sensible a la vista va reorganitzar                 

el driver es demana respectar l’ordre del drive i la privadesa de dades.  

Cada comissió haurà de crear-se un mail per la setmana vinent, per així no tenir accés a                 

tot el drive, només es compartirà la carpeta de la comissió, es canviarà la contrasenya de                

daec. 

El delegat de centre Arnau Trinch, es reunirà el abans possible amb el becari de web per                 

poder solucionar el correu amb domini DAEC. 

 

4. Concurs CASC 

NOM: Compilació d’Apunts de Suport a Camins 

PREMIS: El Col·legi d’Obres Públiques ha ofert un premi de 200€, que s’han d’invertir en               

material de l’universitat, igualment hem de veure si ens reunim amb els altres col·legis              

per poder preguntar si estan interessats o no, el Club esportiu Camins (CEC) va              
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respondre que si DAEC cobreix el cost de l’entrada endavant. si tresoreria ho aprova              

econòmicament, l’assemblea també. 

 

5. Web DAEC 

Es demana a totes les Comissions i als becaris que reunexin tot el material per la web                 

abans de que s’acabi de construir per així poder omplir-la amb tota la informació al               

mateix moment. L’assemblea redistribuirà el que s’ha de redactar 

 

6. Jornada d’Escola i dia Cultura 

Jornades d’Escola: L’assemblea decideix continuar amb el format igual que l’any passat,            

per tant al matí es farà una miniconferencia i després es duran a terme de sortides de                 

camp pertinent. 

A la reunió amb el Mösso se li demanaran sortides interessants per marítimes, es              

demana al David Lerin si pot parlar amb el Hurlimann per poder obtenir sortides de               

l’àmbit del terreny. 

Dia cultural: Pel que fa al dia cultural s’assignés els següents responsables pels següents              

temes; 

- Permisos → Arnau Trinch i Paula Santandreu 

- Barra → tresoreria 

- Música → David + team 

- Cucanyes → activitats 

 

7. Cursos d’Excel de nivell avançat i programació bàsica 

Es vol organitzar uns cursos obligatoris per primer i en franja gris, i que qui hi vulgui                 

anar-hi que pugui assistir vag en el curs d’Excel. El curs de programació bàsica estaria               

enfocat a cursos superiors a 1r. 

Ens hem d’informar pel curs de programació bàsica, amb qui organitzar-lo si el podem              

enfocar a ambit camins o semblant. 
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Pel referent al curs d’Excel es pot parlar amb el professor Àlvar (Economia primer de               

civil). 

El David Lerin parlarà amb el Professor Rolando de Camins-Maker pel curs de             

programació. 

 

8. Concurs del CdE per associacions 

La DAEC no es pot presentar al concurs del Cde per associacions. 

 

9. Vaga 28 29-N 

Vaga estudiantil real el 29-N dit per CEUCAT a la pràctica els dos. Avisar als professors                

perquè no facin proves evaluables. Polítiques portarà proposta a finals de setmana.            

Origen de la vaga: professors associats. Comunicat a favor de la vaga per als dos dies, se                 

li comentarà avui a l’Eva. S’ha de crear un comunicat el abans possible. 

 

11. Amic invisible 

Data límit per respondre divendres. El Lerin contactarà amb els nous per convidar-los. 

Regal tancat? Sí, regal tothom igual i personalitzat. Brain-storming 

 

10. Torn Obert 

Desirée: torna a incidir que les ofertes de les pràctiques demana en excés requisits, es               

parlarà amb l’Eva. 

Arnau Trinch: l’altre dia es va parlar amb el Lazaro pel tema accessos a l’Omega i se li va                   

comentar un augment d’accessos per època d'exàmens per venir a estudiar al despatx.             

El Lazaro va dir que pot donar accés temporal durant dues setmanes a tots els membres                

per venir a estudiar. 

Sara: S’hauria de parlar amb el CdE perquè això és un problema. S’està pressionant a               

retallar drets.  

El problema en principi son les festes que es porten a cap els divendres/dissabtes, però               

que no s’utilitzi com a excusa per treure l’espai a les associacions. L’Omega és molt car                
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de mantenir i cada dilluns s’ha de pagar un plus a les persones que netegen per netejar                 

l’Omega.  
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 5 de desembre de 2018 

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

- Sessió: 007 

 

 

Assistents 

 

Paula Espina David Coy Desirée Diez  

Sergio Cantons Andrés Reyes  Mònica Castellà  

Arnau Barat Clara Sans   

Arnau Trinch Carles Garcia   

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de les actes 005 i 006 

2. Aprovació de l’Informe de Comissions 

3. Aprovació de les Bases del Concurs CASC 

4. Votació sortida port BCN 

5. Becaris 2Q 

6. Debat Passes Omega 

7. Full d’incidències 

8. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

9. Torn Obert 
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1. Aprovació si s’escau de les actes 005 i 006 

S’aprova per unanimitat l’acta 005. 

S’aprova per consens l’acta 006 amb les esmenes de l’arnau que no afectaran al seu               

contingut. 

 

2. Aprovació de l’Informe de Comissions 

S’aprova per unanimitat. 

 

3. Aprovació de les Bases del Concurs CASC 

Es presenten diversos punts a rectificar abans d’establir-les com a definitives: 

- Punt 1 de les bases: modificar l’explicació del premi pactat amb el CETOP             

(Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques) per el que ja s’ha pactat amb            

aquest. A saber: 200€ en material escolar, cursos o d’altres recursos d’interés            

orientat a l’àmbit Camins. 

- Punt 2 de les bases: Eliminar la distinció entre examens parcials i finals respecte              

a la puntuació obtinguda amb i sense resolució. Així doncs, ambdós s’acceptaran            

amb o sense resolució (que haurà de ser la facilitada pel professor) i aquesta              

sumarà 1 punt als 2 punts de l’examen donat. No es penalitzarà si l’examen dut ja                

consta a la delegació. 

- Punts 4 i 5 de les bases: Queda acordat que la data de tancament del concurs                

CASC serà sempre el diumenge anterior al Dia Cultural, durant el qual serà             

anunciat el guanyador/a del concurs. Així mateix i d’acord amb el que s’estableix             

en quant a la durada i periodicitat del concurs (concurs anual), s’acorda que el              

dia següent al Dia Cultural s’obrirà la següent convocatòria del concurs CASC. 

- Punt 6 de les bases: La delegació es compromet a dur la puntuació dels              

concursants actualitzada en top moment i a elaborar un mitjà de transparència            

per a la seva consulta que no violi la privacitat d’aquests. 
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- Altres aspectes a modificar: En quant a la restricció que s’estableix al principi de              

les bases segons la qual només és apte pel concurs tot aquell material “que la               

delegació no tingui”, es proposa eliminar-la. En canvi, pot ampliar-se el punt 7             

especificant que en cas de plagi el participant serà desqualificat. A més, cal afegir              

a les bases que tot contingut facilitat a la DAEC serà susceptible de ser publicat a                

la pàgina web i consultable en paper al despatx de la delegació (Omega 001) per               

finalitats acadèmiques si la DAEC ho creu convenient. 

 

8. Dia Cultural i Jornades d’Escola 

- Dia Cultural: 

La comissió de Tresoreria ha estat contactant amb diverses empreses per la            

cervesa del Dia Cultural d’enguany i ens comuniquen que de moment la millor             

opció és Amstel. Amb aquesta es preveu un benefici en la venta de cervesa de               

1100€, amb un preu per got de cervesa fixat a 1’5€. D’aquesta manera, la              

Comissió de tresoreria emfatitza que la resta de despeses juntes no haurien            

d’excedir aquest import.  

El David pregunta si la delegació estaria disposada a pagar als grups de música              

que vinguessin aquell dia. En conjunt s’està d’acord en fer-ho, però l’import a             

pagar dependrà de la comissió de tresoreria qui ho valorarà en funció del capital              

disponible després de valorar una estimació de les despeses previstes. Així           

mateix, s’insta a la Comissió de tresoreria a crear un document compartit amb la              

resta de comissions on cadascuna anirà anotant les partides en les quals preveu             

una despesa i la quantia aproximada que en preveu per a ella. A més, la Comissió                

de Tresoreria es compromet a elaborar un pressupost complet per el Dia Cultural             

i a presentar-lo a la resta de la delegació abans que acabi l’any 2018. 

D’altra banda es posa sobre la taula la problemàtica de montar l’escenari el             

mateix Dia Cultural pel matí. Es proposa deixar-lo montat el dia anterior per la              

nit i demanar a CCN (Coordinació de Campus Nord) vigilància i si ens la              

deneguen fer torns entre els membres de la DAEC per vigilar-lo aquella nit. 

- Jornades d’Escola: 

Es posa sobre la taula la problemàtica amb una de les sortides previstes per              

aquell dia: la sortida al port de Barcelona. Aquesta és una sortida que porta molt               

de temps volent-se fer, i ara que s’ha aconseguit ens posen la condició de que la                

visita s’haurà de dur a terme sense baixar de l’autocar. Tot i ser una mesura per                

evitar riscos, des de la delegació ens preocupa que els alumnes no s’hi vulguin              
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apuntar. D’una banda no es vol pagar un autocar amb un cost aproximat d’uns              

500€ perquè ningú s’hi apunt’hi. D’altra banda tampoc es vol cancelar la sortida             

tant avançades les negociacions per una mesura preventiva de riscos. Després de            

cert debat és decideix el següent: 

La DAEC es reservarà el dret a cancelar qualsevol de les sortides per falta              

d’assistents. Per tal de poder avisar amb suficient antelació, es decideix que les             

inscripcions de totes les sortides de les Jornades d’Escola s’obriran el 4 de març i               

es tancaran el 17 de març. D’aquesta manera, tant inscrits com empreses sabran             

el dia 19 de març quines sortides es duràn a terme. El limit de places per a cada                  

sortida el marcarà l’empresa amb qui s’organitzi aquesta i les places d’autobus            

s’hi adaptaran dins del possible. Respecte a aquest punt, la comissió de tresoreria             

insta a la resta de la delegació a tenir en compte i promocionar l’ús del transport                

públic com a desplaçament des del punt de quedada fins al lloc de la sortida.               

D’acord amb això la DAEC es compromet a prioritzar les sortides a Barcelona i              

aquells llocs més accessibles en transport públic. Tornant al tema de les            

inscripcions, es decideix establir un ordre de prioritats disponible perquè els           

estudiants que així ho desitgin puguin inscriure's a tantes sortides com vulguin            

per un ordre específic. Així, si queden fora de la sortida que tenien en primera               

preferència per falta de places, encara poden optar a altres opcions. amb aquesta             

mesura es preveu reduir el nombre de sortides tancades degut a falta            

d’assistents. Respecte a aquest últim es decideix que el criteri per cancelar una             

sortida sigui que el nombre d’inscrits sigui inferior al 50% de les places per              

aquesta. Tota aquesta informació serà comunicada a les empreses pertinents          

amb suficient antelació. La delegació es compromet a redactar tota la informació            

referent a les inscripcions en unes bases que seran publicades abans que les             

inscripcions siguin obertes. 

 

4. Votació sortida port BCN 

Ja tractat en el punt anterior 3. Jornades d’Escola i Dia Cultural.  

Seguint els criteris del punt anterior, la votació falla a favor de seguir endavant amb la                

organització de la sortida al port de Barcelona tal i com està definida amb el dret                

reservat de cancelar.la si s’ecau per falta d’inscrits. 
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5. Becaris 2Q 

S’anuncia que ja ha començat el procés de beques i que s’ha de presentar la memoria                

d’activitats de cara a que ens donin hores de becaris. A més, l’Arnau Trinch exposa un                

possible canvi segons el qual hi hauria la possibilitat d’obtenir els diners en efectiu en               

comptes dels becaris com a recurs humà. Segueix un debat sobre que seria millor              

escollir el qual queda posposat fins que el CdE (Consell de l’Estudiantat) anuncii que es               

farà finalment. 

 

6. Debat Passes Omega 

Queda posposat el punt per la següent assemblea a la qual es portaran propostes i es                

votaran.  

 

7. Full d’incidències 

És un document que s’elabora cada quadrimestre amb la finalitat de recopilar tot els              

incidents que s’han produït al llarg d’aquest pel que fa als estudiants.  

La Comissió de Secretaria comunica que ja està fet i compartit amb la Comissió de               

Coordinació de Graus, qui buscaran la manera més eficient de fer-lo arribar als             

estudiants. 

 

9. Torn Obert 

- Es proposa d’ara en endavant fer reunions temàtiques del Dia Cultural/Jornades           

d’Escola per no allargar les assemblees. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
 
 
 
 
 

60



 
 

DAEC - [Assemblea General] [008] 
Acta de reunió [11/12/2018] 

Curs 2018-2019 

 
 

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

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 11 de desembre de 2018 

- Hora: De 16:00h a 18:00h 

- Sessió: 008 

 

 

Assistents 

 

Arnau Barat María Marra Paula Santandreu  

Maria Pérez Arnau Trinch Carles Garcia  

Mònica Castellà Ricard Vilà David Coy  

David Lerín Sergio Cantons Clara Sans  

    

 

Ordre del dia 

 

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

2. Aprovació si s’escau de l’Informe de Comissions 

3. Debat Passes Omega 

4. Becaris 2Q 

5. Torn Obert 
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1. Aprovació si s’escau de l’acta 007 

Acta aprovada per unanimitat. 

 

2. Aprovació si s’escau de l’Informe de Comissions 

Aprovat per unanimitat. 

 

3. Debat Passes Omega 

S’inicia el debat per decidir un criteri segons el qual un membre de la delegació tindrà                

targeta amb accés a l’edifici Omega o no. Cal recordar que l’Omega és un edifici on es                 

troben els despatxos de bona part de les associacions de Campus Nord i també              

despatxos de professors. A més, aquest roman obert de 8:00h a 22:00h de dilluns a               

divendres i de 8:00h a 14:00h els dissabtes. Tenir targeta amb accés a l’edifici Omega               

permet entrar-hi fora d’aquests horaris. La DAEC disposa de 10 accessos. 

Durant el transcurs d’aquest, s’aporten idees i conceptes com ara: 

- Decidir-ho per mitjà d’una votació igual que amb les claus. 

- No és necessari donar accés permanent per a casos ocasionals, ja que es pot              

demanar tenir accés tots per a certes ocasions. Exemple: Aquelles persones que            

venen a estudiar al despatx els caps de setmana durant l’època d’exàmens.  

- Evidentment, qui no té clau del despatx és absurd que tingui targeta amb accés a               

l’edifici Omega. 

- Donar accés a l’Omega implica donar accés a tots els despatxos que hi ha en               

aquest, no només al nostre. Per tant, se n’ha de fer un ús responsable cosa que no                 

s’està fent ni amb les claus ja que la porta ha quedat dos cops oberta des de que                  

va començar el curs. 

- L’Arnau Trinch proposa tenir una targeta impersonal a nom seu i portar un             

registre propi per saber qui l’utilitza en cada moment. 

- Es remarca que el despatx és un espai de treball i no d’estudi, així que venir a                 

estudiar no és un motiu de pes per tenir accés a l’edifici. 
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Finalment s’acaba fent una votació per decidir si es volen posar restriccions o no alhora               

de concedir accés a l’Omega. La resolució és de 10 vots favorables a no posar               

restriccions i 1 vot en contra.  

Tres assistents demanen targeta amb accés: Sergio Cantons, Mònica Castellà i Clara            

Sans. 

 

4. Becaris 2Q 

La Comissió de Secretaria informa que la memòria a presentar per el procés de beques               

ja està acabada i consta de totes les activitats i reunions de la DAEC que han estat                 

comunicades a la secretària.  

Hem de començar a pensar quins perfils de becaris volem tenir per el proper              

quadrimestre, 2Q del curs 2018-19. Es demanen propostes per, un cop ens comuniquin             

les hores de becaris que ens concedeixen, decidir com les gestionarem.  

La Irene de Cubas porta la següent proposta: 

- Reduir hores Becaris de Xarxes a 2’5 hores - eliminar becari xarxes. 

- Mantenir hores Becari d’Atenció, a saber: 10h. 

- Reduir hores Becari de Web a 2’5 hores. 

- Afegir Becari de Suport a la comissió secretaria per ajudar a el/la secretari/a. 

Es comenta que en el darrer Consell de Govern s’ha canviat la normativa respecte les               

hores de becaris, que ara hauran d’anar regulades de manera que les beques             

d’aprenentatge seran de 5h, 10h, 15h o 20h setmanals. En conseqüència, queda            

descartada l’opció de tenir becaris de 2’5h. 

Es proposa fer una llista de tasques que realitzarien els becaris per crear els perfils i                

decidir quantes hores són les adequades. 

Per ara, resumint, sorgeixen dos perfils de becaris: 

- Becari suport TIC  

- Becari de suport a la delegació 
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S’obrirà un document al Drive en el qual podran ser escrites les propostes sobre becaris,               

que cada membre de la DAEC trobi adients. 

De moment queda obert el tema ja que no sabem el número d’hores que ens concediran                

pels becaris. 

 

5. Torn Obert 

- Sergio Cantons: La comissió de Tresoreria demana implicació per fer un llistat de             

partides a tenir en compte per elaborar el pressupost del Dia Cultural. 

- La Maria Pérez demana tenir clau del despatx i se li concedeix. També demana              

tenir targeta amb accés a l’Omega. 

- La Maria Pérez proposa fer un segon cap de setmana de Jornades de germanor de               

la DAEC a Huesca, on ella té casa. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 6 de febrer de 2019 

- Hora: De 15:30h a 17:30h 

- Sessió: 009 

 

 

Assistents 

 

Mònica Castellà Ricard Vilà   

Carles Garcia  Arnau Trinch   

Sara Tamames Clara Sans   

Maria Marra-López David Lerín    

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta 008 

2.Aprovació, si s’escau, Informe de Comissions 

3. Aprovació calendari de reunions Jornada d’Escola i Dia Cultural 

4. Claus 

5. Torn Obert 
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1. Aprovació si s’escau de l’acta 008 

No. 

 

2. Aprovació si s’escau de l’Informe de Comissions 

No. 

 

3. Aprovació calendari de reunions Jornada d’Escola i Dia Cultural 

Cada setmana hi haurà un dia fixe (s'aprova que serà els dilluns de 15:30h a 17:30h) per                 

fer reunió alternant DC i JE. La primera setmana es comensarà per Dia Cultural i la                

setmana següent Jornada d’Escola, i així successivament. 

 

4. Claus 

El Carles Garcia i la Paula Espina demanen clau i se’ls hi concedeix a tots dos per via del                   

procediment estàndard. 

 

5. Torn Obert 

- Grup Impulsor:  

L’Arnau Trinch, la Sara Tamames i la Clara Sans van anar a ahir a una reunió                

anomenada Grup Impulsor amb docents, estudiants i personal privat destinada a           

resoldre el problema que té l’Escola de Camins en quant a la baixada d’entrada              

d’estudiants i la desvinculació amb el que demana la societat respecte a la sortida              

d’enginyers que hi ha. Aquesta primera reunió va ser de brain-storming i se’ns ha              

donat el contacte per a que els fem arribar qualsevol cosa que se’ns acudeixi.              

D’aquí un mes es farà una altra reunió on es presentaran propostes. Per ara el               

que planteja és fer un enfocament d’enginyer molt més generalista amb dos o             

tres anys de matèries comunes (matemàtiques i física) amb un any tècnic            

(assignatures específiques), que et doni peu a treballar com a enginyer en            

qualsevol àmbit. En aquest sentit, l’Escola de Camins busca destacar un cert            
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prestigi propi desmarcant-se una mica de la UPC. S’ha parlat de que per tal de               

tirar-ho endavant i per exemple ETSEIB no es posicioni en contra, que l’Escola de  

Camins podria sumar-se amb ETSETB en aquesta iniciativa aportant Camins la           

solidesa i Telecos la innovació. L’escola de Camins vol llavors crear un grau nou              

sense atribucions, generalista, de matemàtiques i física pures que et donin els            

coneixements transversals per qualsevol enginyeria. A més, eliminarien el Grau          

d’Enginyeria Civil, deixant el pla d’estudis d’Obres Públiques amb el nom           

d’Enginyeria Civil. “La qüestió és vendre el producte, perquè el producte ja és             

bo”, diu l’Arnau Trinch. Hauriem de tenir dues línies, una de tècnic i una altre de                

teòric/generalista (es proposa que tinguin una entrada comuna amb estudis          

compartits durant la fase de matèries comunes). Per últim, cal recordar que            

aquest Grup Impulsor està orientat molt a la consultora que ho porta que està              

enfocan el problema de cara a millorar la comunicació i publicitat de l’Escola de              

Camins. 

- Secretaria: 

Reflexió/valoració de les coses que han anat bé i les que han anat malament              

aquest primer quadrimestre a la DAEC: 

- Estaria bé fer una formació de com fer servir el correu electrònic amb el              

nou sistema que tenim ara. 

- Millorar la comunicació entre comissions i dins d’aquestes. 

- Millorar el funcionament intern de les comissions per tal que en aquestes            

hi hagi treball en equip ja que en algunes només hi treballa una persona. 

- Per examens s’ha aturat totalment la DAEC cosa que no hauria de passar i              

ara costa reprendre el ritme.  

- En quant al nou sistema organitzat per comissions, ja no hi ha les             

mateixes ganes que hi havia al principi de curs. 

- La comissió de Polítiques Universitàries s’ha d’implicar més al CdE. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 13 de febrer de 2019 

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

- Sessió: 010 

 

 

Assistents 

 

Mònica Castellà Maria Marra Ricard Vilà Paula Espina 

David Lerin Arnau Trinch Arnau Barat  

David Coy Dídac Cerezo Carles Garcia  

Andrés Reyes Andrea Pilco Clara Sans  

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta 008 i 009 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe de Comissions 010 

3. Aprovació de les bases del Concurs Casc 

4. Calçotada DAEC (24.02.19) 

5. Torn Obert 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta 008 

S’aprova l’acta 008 amb l’esmena de l’Arnau Barat de que s’afegeixi el seu nom a               

persones que van demanar passe de l’omega. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe de Comissions 010 

La comissió de Coordinació de graus no ha fet l’Informe encara ja que no han acabat de                 

reunir-se amb tots els Coordinadors de grau. Un cop agint acabat, ho radactaran tot junt               

en un informe. De moment ens comuniquen que hi ha una queixa del grup d’anglès               

d’Enginyeria Civil que s’esta tractant per tal de ser resolta. 

Activitats ens fa saber com a últimes notícies que s’està tractant de resoldre una              

problemàtica amb les aules informàtiques disponibles el dia de Jornades d’Escola           

necessàries per fer el curs de Cype. 

S’aprova l’Informe de Comissions. 

 

3. Aprovació de les bases del Concurs Casc 

Queden aprovades les bases del Concurs Casc per unanimitat.  

S’ha de respondre als Col·legis Professionals confirmant els premis que ens van oferir. 

 

4. Calçotada DAEC (24.02.19) 

Queda aprovada la data de la calçotada per unanimitat. 

En principi es va proposar fer-la a Vilanova, però es discuteix si es viable i finalment es                 

decideix que no degut al descubriment de que només obren els diumenges de 11h a 14h,                

horari que no convé a la majoria. Es proposa fer la calçotada a casa de la Sara Tamames                  

o del David Lerin. 

 

5. Torn Obert 

- David Coy: 
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Proposa una cucanya per el Dia Cultural amb un cost de 12€, que consisteix en la                

construcció d’una estructura ben cimentada de 5 pisos que aguanti el pes d’un  

determinat número de llaunes de Cocacola. Material: Una palangana amb sorra           

de la platja de Vilassar, 8 taulons de fusta(7.45€) i tres metres d’un altre material               

per fer les bases dels pisos (1.5€). 

- Clara Sans:  

Som uns guarros, que cadascú reculli la seva propia merda. 

- David Coy: 

Tema grups de música, la decisió de si es vol passar factura per Escola d’un grup                

de música amb NIF o si convidem a venir a un grup universitari es prendrà la                

setmana vinent a la propera assemblea. Fins llavors, l’Arnau Trinch preguntara si            

Escola acceptaria una factura per un grup de música (500€ aprox) i el David Coy               

explorarà altres opcions. A més, surt el debat de si es vol fer créixer la festa de                 

Camins i com. En conseqüència, es mirarà si seria possible allargar la festa fins              

més tard de 19h. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 20 de febrer de 2019 

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

- Sessió: 011 

 

 

Assistents 

 

Arnau Trinch David Coy   

Andres Reyes Mònica Castellà   

Clara Sans Juan Perez   

Sara Tamames Arnau Barat   

    

 

Ordre del dia 

 

2. Aprovació, si escau, de l’acta 009 i 010 

3. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 011 

- Comentaris de la Paula S. 

- Comunicat sobre becari de Suport TIC 

4. Aprovació, si escau, del Pressupost de la DAEC 2019 

5. Web DAEC 

6. Debat accessos al correu oficial de la DAEC 

7. Debat sobre la unió de les comissions de Secretaria i Tresoreria 

8. Grups de música Dia Cultural 

9. Informació Lerin 

10. Torn Obert 

- Ple CdE (23.02.19) 

- Premi Qualitat Docent Consell Social 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 009 i 010 

S’aproven per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 011 

S’aprova per unanimitat. 

Es fan les següents aportacions: 

- El David Coy comenta una proposta que es votarà a la propera assemblea: Que es               

sumi 1 decima per cada crèdit que obtingut per activitats extracurriculars a la             

puntuació de l’Erasmus. 

- Comentaris de la Paula S. enviats ja que ha excusat la seva assistència:  

“Comi Activitats. 

Les cucanyes per pujar nota poden atreure gent però haureu de parlar amb els 

professors, ja que crec que serà molt difícil que acceptin. Lo de fer una cucanya per 

grau i curs impossible. Pensau que els altres anys la dele feia només dues cucanyes i 

ja anàvem de cul (pensau que hem de tenir gent a barra, caixa, etc). Així que, lo que 

jo faria és xerrar amb els profes i trobar una assignatura o dues que ho puguin fer, 

que ja serà molta feina. 

Lo de les activitats fora de la plaça de camins, ni de conya. Els permisos són 

restrictius i no podem fer les activitats fora de les zones que hem demanat. Una 

cosa és utilitzar un poc davant el C1 i C2 i la zona allà on feim flams, però més espai 

ho veig complicat. A més recordau que perquè tant coordinació de campus com 

l'ajuntament ens aprovi els permisos els "carrers" entre edificis han d'estar "lliures" 

com a sortides d'emergència. Ja sé que una cosa és la teoria i l'altra la pràctica 

però no vos peteu les normes de bon començament. In extremis se pot fer la festa 

sense permisos de l'ajuntament (l'any passat) però de cap de les maneres es pot fer 

sense permís de coordinació de campus (els que demanen el permís al rector). 

Dels cursos, pensau amb les inscripcions, etc etc.  

Per cert, vos han dit res de l'acte de graduació? Normalment nosaltres estam en 

l'organització.  

Temes portes obertes qui ho porta? ho porta qui ho porta I repesca d'orles? 
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Coordinació de graus. 

És una tonteria, però dilluns (avui) és dia 18. 

Pels premis de Consell Social, per favor, recordau que és molta feina la candidatura. 

No és només dir un nom. Trob que com cada any, si tenim algú, hem de participar, 

però no penseu que és una cosa d'una tarda, ni molt menys. 

Mario per progectes 

Tresoreria i secretaria no ha passat res? no i de Comu?  

S'ha començat de demanar cartelleria per Dia Cultural, les Jornades d'Escola, 

cursos? estamos en ello 

S'ha pensat campanya de publi? si 

Els comptes de les dele com estan? be” 

 

A mida que es llegeixen, s’extreuen conclusions sobre el que es planteja:  

Respecte a les cucanyes, s’opina que no és tan impossible d’aconseguir ja que la              

iniciativa està en procés i va ben encaminada. A més, com aquest any som              

bastants es creu que serà possible la gestió de les cucanyes, encara que siguin              

més, durant el Dia Cultural. 

En quant al lloc de les cucanyes, es valora que potser si que seria difícil, però                

abans de descartar cap opció es parlarà amb Coordinació de Campus. 

Els cursos progresen adequadament, ja se n’està fent difusió, les aules estan            

reservades i en breus tindrem les inscripcions. 

En l’acte de graduació normalment no hi participem, si de cas ajudarem en el que               

puguem si ens ho demanen. 

Per les portes obertes ens organitzem segons la disponibilitat de cada membre, i             

la repesca d’orles la porta la Comissió d’Activitats. 

S’accepta l’esmena de la data errònia a l’Informe de Comissions de Coordinació            

de Graus. 
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Els premis de qualitat docent seran comentats al final d’aquesta mateixa           

assemblea i els professors proposats seran votats a la següent per tal de decidir a               

qui presentem. Respecte a la candidatura, es veu perfectament viable fer-la en            

una tarda. 

El punt de Secretaria i tresoreria serà exposat al punt 6 de l’ordre del dia, els                

informes són biuds ja que no s’ha produït cap novetat durant la darrera setmana.              

La Comissió de Comunicació està unida amb la d’Activitats així que ambdues            

redacten un sol informe conjunt. 

La cartelleria del Dia Cultural no s’ha fet encara. 

La campanya publicitària ja està planificada i en procés. 

Els comptes de la DAEC estan bé ja que tenim a la Comissió d’Activitats més dos                

becaris que els revisen regularment. 

- Comunicat sobre becari de Suport TIC 

La Mònica Castellà ens comunica que el becari de Suport TIC de la DAEC està de                

baixa per incapacitat temporal. S’acorda demanar-li al becari que escrigui un           

correu a la DAEC explicant una mica la situació i el que preveu que durarà la                

baixa per tal de poder planificar el projecte web. 

 

3. Aprovació, si escau, del Pressupost de la DAEC 2019 

No s’aprova per falta d’explicacions en el document i l'absència del seu autor. 

 

4. Web DAEC 

Donada la situació del becari TIC, la Mònica Castellà pregunta si es vol publicar ja la                

nova web tal i com està (a mitges) o si per contra preferim esperar-nos a tenir-la                

acabada. Es decideix que es publicarà un cop estigui enllestida. 

 

5. Debat accessos al correu oficial de la DAEC 

Es comenta que tot i el canvi de contrasenya del correu de DAEC, encara hi ha massa                 

gent que hi té accés, a saber: tota la Comissió de Secretaria i l’Arnau Trinch, 7 persones.                 

Es planteja que, ja que volem millorar la confidencialitat de dades que passen pel correu               

de la DAEC, s’hauria de reduir més el nombre de persones amb aquesta contrasenya. A               
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més, el fet de formar part de la Comissió de Secretaria no hauria de ser motiu suficient                 

com per tenir la contrasenya del mail perquè la gestió dels correus que hi arriben es pot                 

dur a terme amb menys persones. Es proposa que les persones amb la contrasenya del               

correu de DAEC siguin 3, entre elles: l’Arnau Trinch com a Delegat de Centre, la Mònica                

Castellà com a Secretària i algú més. Aquesta altra persona, que es proposa i s’accepta               

que sigui de la Comissió de Secretaria serà proposada per la mateixa i votada a la                

propera assemblea. D’altra banda es parla de reduir els membres de la Comissió de              

Secretaria. 

 

6. Debat sobre la unió de les comissions de Secretaria i Tresoreria 

Aquest debat té origen en la pasada unió de les comissions de Secretaria i Tresoreria               

comunicada a través de l’Informe de Comissions 010 aprovat per unanimitat en la             

darrera assemblea.  

Es debat l’ètica d’unir dues comissions de forma unilateral sense tenir en compte a              

l’Assemblea. Es conclou que no es poden aprovar aquest tipus d’accions per un informe              

ja que l’objectiu d’aquest és només transmetre informació. D’altra banda es remarca que             

una comissió no pot prendre decissions que afectin a la gestió, organització, etc. de tota               

la delegació. Es reitera la oposició de l’assemblea davant d’aquest acte i es recorda que               

la sobirania de la delegació recau sobre el Ple o l’Assemblea. Per tant, les comissions de                

Secretaria i Tresoreria NO estan unides. 

 

7. Grups de música Dia Cultural 

Es va parlar amb el Pedro Díez per saber si una factura per un grup de música per el Dia                    

Cultural passaria per Escola. El Pedro Díez ens va remetre a parlar amb la Isabel               

Mostazo amb qui encara no s’ha parlat, per tant el dubte encara està pendent de ser                

resolt i no es pot prendre una decisió clara. Per contra, es debat si es vol fer concurs                  

públic o tirar de contactes com altres anys. Es conclou que l’elecció del grup de música                

es farà per concurs públic ja sigui un grup amb NIF i factura o sense (debat posposat). El                  

dilluns es començaran a redactar les bases del concurs. 

 

8. Informació Lerin 

El David Lerin va parlar amb l’Escola i volen fer sudaderes de l’Escola de Camins amb el                 

logo de DAEC. A més, ens porta un pre-disseny perquè ens puguem fer a la idea de com                  
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quedarien. La idea agrada a tota l’assemblea i s’aprova per unanimitat. Queda pendent             

parlar de la inversió de diners que hauria de fer la DAEC que a priori és baixa. 

 

9. Torn Obert 

- Ple del CdE (23.02.19): Es pregunta qui anirà al Ple del CdE que tindrà lloc aquest                

dissabte a les 16h a Campus Nord. 

L’Arnau Barat confirma que hi anirà, el David Coy arribarà a les 18:00h, la              

Mònica Castellà i el Carles Ureta potser hi van. 

- Propostes de professors per als Premis de Qualitat Docent: 

Categoria de trajectòria: Hurliman, Mösso, Corominas, Camino, Marcote, Bendito,         

Josa (ja no és upc), Lopez Pita (ja no és upc), Sergio Oller (ja no és upc), Aguado,                  

Gili, Eusebi Jarauta, Lluis Pujades (apunt de jubilar-se). 

Categoria de projectes: Mario Fernández  
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 27 de febrer de 2019 

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

- Sessió: 012 

 

 

Assistents 

 

David Lerín Arnau Barat Paula Espina Juan Pérez 

Arnau Trinch David Coy Sara Tamames Carles Garcia 

Andrés Reyes Clara Sans Claudia Álvarez Alejandro Botella 

María Pérez Mónica Castellà Sergio Cantons  

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 011 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 012 

3. Aprovació, si escau, del Pressupost de la DAEC 2019 

4. Debat i votació: Referèndum sobre el model d’Estat a Espanya 

5. Debat: Vacants al Claustre i al CdG UPC 

6. Debat i votació: Beques d'aprenentatge de les Delegacions 

7. Punt informatiu: Jornada 8-M 

8. Punt informatiu: Web DAEC 

9. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 011 

S’aprova l’Acta 011 amb les següents esmenes de l’Arnau Barat: 

- Canviar “Isabel Mostazo” per Mari Carmen Mostazo. 

- Canviar “sobirania  del Ple i l'Assemblea” per “sobirania del Ple”  

  

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 012 

S’aprova l’Informe de Comissions 012. Tot i això, es reitera que les Comissions han de               

redactar els informes abans dels dilluns a les 12:00h. 

 

3. Aprovació, si escau, del Pressupost de la DAEC 2019 

El Sergio Cantons, en tant que tresorer de la delegació, explica davant la resta de               

membres de l'Assemblea els canvis respecte el Pressupost de l’any passat. Aquests són: 

- S’ha duplicat la partida de “Salidas de Campo” respecte l’import assignat per            

l’Escola. 

- S’ha mantingut la partida de “Jornada d’Escola” degut a que les sortides            

realitzades durant aquell dia poden passar per “Salidas de Campo” i les que es              

realitzen durant la resta del curs no poden passar per “Jornada d’Escola”. 

- S’ha canviat el nom de la partida “Chocolatada” per “Bar Camins” ja que podria              

englobar més coses que les xocolatades. S’haurà de preguntar si podem passar            

factures de menjar com ara algunes de les despeses del Dia Cultural. 

- S’ha reduït la partida de “Reprografia” i augmentat la de “Fungibles” ja que ara ho               

imprimim tot a la impressora del despatx. 

- S’ha augmentat la partida de “Hardware” amb la intenció de començar a fer una              

renovació de l’equip informàtic del despatx. 

- S’ha augmentat lleument la partida del “Paso de Ecuador” ja que ara tenim un              

nou grau. 
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- S’ha duplicat la partida del “Dia Cultural” per tal de poder pagar els grups de               

música del Dia Cultural i assumir el risc de pèrdues d’aquell dia. Queda pendent              

fer una reunió amb la Mari Carmen Mostazo per preguntar si ens acceptarien una              

factura de grups de música. 

- S’ha augmentat la partida d’Extra per cubrir les despeses variables que tenim            

durant l’any. 

- Altres anys es va tenir en compte les CAP dins del pressupost, però aquest no ja                

que no podem donar per sentat que ens les assignaran. 

Altres aspectes a tenir en compte: 

- D’aquí poc es convoca una Comissió permanent a Junta d’Escola i estaria bé             

demanar un pressupost detallat de l’escola ja que mai sabem quants diners té             

l’Escola o quants es destinen a associacions. 

Comença un debat sobre quin és el procediment normatiu a seguir per a aprovar els               

pressupostos. Després d’una revisió exhaustiva dels Estatuts de la DAEC es conclou que             

en aquests no hi posa res de com s’aprova el pressupost, tot i que sí que s’estipula que el                   

Ple ha d’aprovar l’activitat que ha dut a terme la delegació. S’acorda que tots creiem               

oportú i necessari l’aprovació del Pressupost d’una manera o altra. Durant el debat surt              

la idea de diferenciar el que gastem per Escola i el que no, els primers diners haurien de                  

dependre del Ple, donat que ho paga l’Escola, mentre que els segons han de dependre de                

l’Assemblea ja que pertanyen a l’Associació com a tal. També es diu que l’ideal seria que                

les factures passessin directament de l’empresa a Escola, ja que, en tant que som una               

associació sense ànim de lucre no tindriem perquè tocar diners directament. S’acorda            

parlar a la reunió amb la Mari Carmen Mostazo quines altres vies tenim per passar les                

despeses a Escola. 

Finalment, l’Arnau Trinch proposa que els propers anys es convoqui un Ple la primera o               

segona setmana del 2n quadrimestre per aprovar el pressupost que ja haurà estat             

prèviament aprovat per l’Assemblea. El David Coy proposa que aquest Ple de gener sigui              

una Assemblea amb forma de Ple. 

S’aprova el pressupost amb la condició de que es modifiqui la seva aparença. La Sara               

Tamames s’ofereix a ajudar l’equip de Tresoreria per a aconseguir-ho. 
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4. Debat i votació: Referèndum sobre el model d’Estat a Espanya 

El Consell de l’Estudiantat pretén organitzar un referèndum sobre el model d’Estat a             

Espanya, i és per això que la DAEC ha de debatre si li vol donar suport en aquesta acció o                    

no. Es proposa parlar amb el Pedro, en quan a director de l’ETSECCPB i responsable               

màxim d’aquesta, així com canviar la paraula “referèndum” per “consulta”, degut a la             

naturalesa no vinculant d’aquesta.  

Cal destacar, a més, que CdE no gaudeix d’un cens legal, ja que el rector no el va voler                   

donar. L’Arnau Trinch creu que és el CdE qui s’hauria d’encarregar d’organitzar el tema              

a nivell universitari. A més, la Sara Tamames creu que montar una consulta sobre              

aquest tema és molta feina per els beneficis que als estudiants ens pot dur. L’Arnau               

Trinch proposa una votació amb les següents opcions i resultats:  

- Opció 1: Organitzar la consulta des de la DAEC assumint tota la preparació que              

comporta. 

Vots a favor: 1 

- Opció 2: Consultar el tema amb el Director de l’ETSECCPB abans de prendre cap              

decisió. 

Vots a favor: 7 

- Opció 3: No fer la consulta i informar al Pedro Diez de la nostra decisió. 

Vots a favor: 1 

- Abstencions: 3 

Es decideix per majoria consultar primer al Pedro Diez abans de prendre cap decisió. Es               

considera la possibilitat de recolzar al CdE si ells portessin la organització a nivell UPC               

en comptes d’haver d’organitzar-la nosaltres independentment a Camins. 

 

5. Debat: Vacants al Claustre i al CdG UPC 

En aquest punt es parla sobre les vacants a Claustre i CdG ocupades actualment per               

estudiants que o bé deixaran de ser estudiants de la UPC en breus veient-se obligats a                

abandonar els càrrecs, o bé ja no volen seguir ocupant aquests càrrecs. És el cas de la                 

Claudia Álvarez, l’Alejandro Botella i el Diego Huelin. S’ha contactat amb tots tres per              

demanar-los-hi que exposin què volen fer. 
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En primer lloc parlà la Claudia, qui ens explica que deixarà lliure la seva vacant a                

Claustre i per tant també la de CdG aquesta setmana ja que acaba els seus estudis a la                  

UPC. L’Alejandro Botella ens comunica també la seva voluntat de deixar lliure la vacant              

de Claustre que ocupa. Pel que fa al Diego Huelin, encara no hem rebut resposta, però                

segurament també voldria deixar el càrrec. 

A continuació es planteja el problema de les renovacions de vacants a Claustre ja que               

aquestes van ser fa poc, per octubre o novembre de 2018. A més, hi haurà eleccions a                 

CdG el 7 de maig i hi ha molt pocs estudiants per no dir cap que si vulguin presentar.                   

Donat a la importancia de tenir aquestes places ocupades per altres temes com ara              

assignació de les CAP, becaris, etc. es decideix que seria més convenient que tant              

l’Alejandro Botella com el Diego Huelin renunciessin a les seves vacants poc abans de la               

renovació de places. L’única manera de fer que siguin abans les renovacions de vacants              

de Claustre, és demanar a CdE una modificació de l’Ordre del dia afegint un punt               

destinat a les renovacions de vacants a Claustre, així de manera excepcional, es pot dur a                

terme la renovació de vacants un dissabte coincidint amb un Ple del CdE. S’acorda que               

l’Arnau Barat (Comissió Permanent del CdE) ho comentarà amb altres membres per            

veure que els hi sembla. 

A tot això, l’Arnau Trinch recalca la importància d’ocupar una plaça a CdG i insta al                

proper Delegat de Centre a començar a pensar-hi. 

Per tal d’evitar perdre la representació a CdG d’aquí a que hi hagi noves eleccions a CdG,                 

el David Lerin Proposa que un dels actuals Claustrals podria ocupar la plaça fins llavors.               

Cal destacar la importància d’aquesta plaça, en tant que el CdG és l’òrgan de màxima               

autoritat dins la UPC, on es prenen decisions de suma importància per a tot l’estudiantat               

UPC. La Claudia opina que no és bona idea degut a que el CdG s’encarrega de coses de la                   

UPC i molt poques coses atanyen a l’Escola de Camins. També ens destaca el temps de                

dedicació que comporta estar a CdG i la importància de que la plaça sigui ocupada per                

algú que realment té la voluntat de ser-hi. Com el què es preveu és que no s’omplin les                  

vacants de CdG, comencen a plantejar-se possibilitats sobre si presentar o no presentar             

algun dels actuals Claustrals, de Camins o no… Finalment s’acorda que el debat es              

tindrà a la Comissió de Polítiques qui, un cop ho hagin decidit, ho portaran a               

l’Assemblea per veure que ens sembla a tots. 

 

6. Debat i votació: Beques d'aprenentatge de les Delegacions 

L’Arnau Barat exposa que a l’últim ple CdE es van presentar els pressupostos, inclosos              

les beques de les delegacions. L’Alejandro Adán va presentar una esmena, amb l’objectiu             

d’eliminar les partides de beques per les delegacions (uns 86.000€), amb l'objectiu            
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d’invertir els diners de becaris en altres projectes del Consell de l’Estudiantat, encara             

sense especificar. 

 

Preguntes i opinions que es proposa la DAEC i altres aspectes a tenir en compte: 

- D’on ha sortit la idea? Perquè es vol fer? 

- Les beque de Coordinadors del CdE no es tocarien. 

Segons CdE es vol invertir més en projectes (no especificats). 

La DAEC proposa que aquests projectes siguin de delegacions i els diners vagin             

repartits igual que les beques directament a les delegacions. Pròpia delegació           

decideix entre invertir diners en projectes o en becaris. Es pot demanar que el              

remanent de beques vagi a Escola i augmenti el pressupost que tenim amb una              

partida de CdE. Caldria veure primer si és viable preguntant-li a la tresorera del              

CdE. Caldria que totes les delegacions de la UPC tinguessin el seu pressupost             

molt controlat per tal que aquest remanent no se’l quedes l’Escola. 

 

7. Punt informatiu: Jornada 8-M 

La Paula Santandreu i el Carles Garcia tenen coses a dir d’aquest punt: 

Hi haurà tres taules rodones organitzades per Futur Civil, DAT i DEFIB entre d’altres              

activitats pel campus. Es necessita gent per aquell dia per montar i desmontar: de 9h a                

10h montar, de 5h a 6h desmontar, i sobretot a les 12h per assistir a les diverses                 

activitats. A més, hauriem d’ajudar amb les publicacions, spam i cartells un cop ens els               

enviin. 

 

8. Punt informatiu: Web DAEC 

La Mònica Castellà ensenya als assistents com està anant la web. Es detecten els              

següents aspectes a resoldre: 

- Canviar el desplegat de l’inici i posar-ho tot en una fila. 

- Si es posen desplegats, que tinguin relació entre ells, per exemple, qui som i              

contacte junts. 
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- Representació pestanya apart. 

- Falten els posts a castellà i anglès. 

 

9. Torn obert 

El David Coy ens presenta les seves propostes per als temps de les cucanyes del Dia                

Cultural. Aquestes son: 

1. 10min cucanya - 5 descans - 10 minuts cucanya - 5 descans…. (per             

organització). Temps total per grup: 3h en completar-ho tot. 

2. Dividir en dos torns de 10h a 12h i de 12h a 14h o de 11h a 12:30 i de                    

12:30 a 14. Temps total per grup: 1.5h - 2h en completar-ho tot. 

Sembla que l’Assemblea troba més viable la segona opció, així que el David Coy              

treballarà en la proposta. S’haurà de mirar amb el Google Forms quin torn va millor a                

cada grup amb els itineraris ja marcats. 

L’Arnau Barat comença la seva intervenció donant les gràcies a la Mònica Castellà, al              

David Coy i al Carles García per l'assistència al darrer ple del CdE. A més, proposa dos                 

temes: 

1. Degut a la poca quantitat de gent que està disposada a llegir els Informes              

de Comissions, proposa una lectura ràpida per part del delegat de centre,            

amb l’objectiu de que tothom dintre de la delegació tingui una mica d’idea             

de l’estat en el que es troben les diferents Comissions. 

2. Vist l’estat en el que es troba el despatx de la Delegació, fa una crida               

urgent a la responsabilitat i a la neteja d’aquest.  
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 20 de març de 2019 

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

- Sessió: 013 

 

 

Assistents 

 

Arnau Barat Mònica Castellà   

Clara Sans David Coy   

David Lerin    

Carles Garcia    

 

 

 

 

  

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 012 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 013 

3. Places del DECA 

4. JE 

5. DC 

6. Neteja 

7. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 012 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 013 

S’aprova per unanimitat. 

 

3. Places del DECA 

Totes les persones que hi ha són de fa molt temps que hi són i ja no són actius. L’Arnau                    

Trinch està mirant de renovar vacants. 

 

4. JE 

No tenim cap ponent per l’acte d’inauguració del dia de Jornades d’Escola. Es proposa              

que l’acte inaugural el facin només el Pedro i l’Arnau Trinch i el Carles Garcia per part de                  

la DAEC. Es decideix que no hi haurà acte inaugural. 

Tresoreria està mirant com organitzar les sortides per poder pagar el transport de totes.              

Per la sortida del Port, tresoreria escriurà juntament amb el Carles (que ha estat el               

contacte amb el port) per demanalshi que cobreixin ells el cost de l’autobús. Per les               

sortides de Sorigué i Albagés es faran amb un bus conjunt. 

En quan se sàpiga qui va a cada sortida, secretaria haurà de fer les assegurances. 

 

5. DC 

Grups de música: La maria perez ja ens va enviar les bases del concurs que es                

publicaran un cop s’hagi fet el cartell. Un cop s’hagi tancat, un jurat extern a la DAEC                 

valorarà qui és el guanyador.  

Es parla sobre so volem gots per el dia Cultural. L’Arnau Trinch ens recorda que com                

aquest any no hem mantingut contacte amb els col.legis, que ens oblidem d’obtenir             

finançament seu. Es posa límit per trobar un sponsor fins divendres a la tarda. Si               

divendres a la tarda tenim un sponsor es demanen gots, sino no hi ha gots. 
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Horari: Començar a les 10h amb Xocolatada, A les 10:30h Prego fins que arribi la gent, a                 

les 11h comencen les cucanyes (dues rondes: de 11h a 12:30h i de 12:30h a 14h), a les                  

14h hi han els Flams i la paella, després els grups de música i per tancar DJ. 

Si pot ser a les 7h hauríem d’estar aquí per muntar la tarima el més ràpid possible i                  

taller de so pugui tenir tot llest per les 10h que tenim el Pregó i necessitarem micro. 

Falta fer l’horari de qui estarà a cada hora a cada lloc. Es necessiten 25 persones: 8 per                  

cucanyes, 3 per barra, 2 a caixa i 4 corretorns. 

La Dessirée Diez està mirant de trobar una furgoneta gratis. El menjar amb la Vanessa               

s’està parlant. 

La campanya publicitària es farà a través del mail amb els resultats de JE, hi haurà una                 

explicació inicial amb Dia Cultural. Es penjaran cartells que ha de fer la Irene de Cubas.                

Es dirà per Whatsapp als delegats de classe quines cucanyes pugen nota a quines              

assignatures. Per Instagram anirem fent instastories perquè estiguin atents als seus           

delegats.  

Samarretes: fer samarretes d’staff per l’organització i 5 per La Caja, el disseny i contacte               

amb l’escola per el logo de l’escola de camins ho té el lerin. La Clara col.laborarà amb el                  

Lerin. 

Demanar motxilles per La Caja. 

El Ricard i la Desi parlaran amb l’Aparició per el concurs de ponts. 

 

6. Neteja 

Es posposa per falta d’assistents. 

 

7. Torn Obert 

El David Lerin pregunta si podem publicar la web tal i com està un cop s’hagin penjat els                  

apunts. Es decideix que sí. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 27 de març de 2019 

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

- Sessió: 014 

 

 

Assistents 

 

Carles Garcia Sara Tamames Arnau Trinch  

Alejandro Botella Mònica Castellà David Coy  

Ricard Vilà Paula Espina María Marra-Lopez  

Andrea Pilco Andrés Reyes   

 

 

 

 

  

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 013 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 014 

3. JE 

4. DC 

5. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 013 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 014 

Queda pendent d’aprovació ja que només activitats ha escrit algo. 

Activitats comenta que s’ha cancel·lat el curs de Cype ja que només hi havia 6 inscrits. 

Polítiques: Hi ha vacants a la direcció de CREIC i ens han ofert ocupar-ne alguna a la                 

delegació de Barcelona. Els tres càrrecs són: Coordinador de profesión de Ingeniería de             

Caminos, Coordinador de Eventos i Coordinador de Educación. Cal tenir en compte que             

és una posició estratègica estar dins de CREIC. Em de decidir si presentem algú o no                

abans del 7 d’abril. 

 

3. JE 

Ja tenim les llistes definitives, falten tres DNI’s que quan estiguin s’enviaran per les              

assegurances. La Paula E s’encarrega d’organitzar els horaris per la sortida de sitges (es              

proposa una hora de quedada a Sants Estació i una altra a Sitges) . L’Andres s’encarrega                

d’organitzar la sortida al CTC, Els tres que van a Sorigué aniran en cotxe. El port i CCVic                  

el carles durà el contacte per veure a quina hora surten els busos. L9 es quedarà a                 

campus nord mitja hora abans de l’hora a la que s’hagi quedat allà.  

 

4. DC 

Falta el certificat de la tarima. 

S’inicia un debat sobre la música del Dia Cultural que mai acaba. 

 

5. Torn Obert 

Res  

94



 
 

DAEC - [Assemblea General] [014] 
Acta de reunió [27/03/2019] 

Curs 2018-2019 

 
 
Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 24 d’abril de 2019 

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

- Sessió: 015 

 

 

Assistents 

 

David Coy Sara Tamames   

Arnau Trinch David Lerin   

Carles Garcia Maria Marra-Lopez    

Andres Reyes    

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 014 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 015 

3. JE 

4. DC 

5. Afers de tràmit 

6. Informe Delegat de Centre 

7. Torn Obert 

 

 

 
 
 
 

96



 
 

DAEC - [Assemblea General] [015] 
Acta de reunió [24/04/2019] 

Curs 2018-2019 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 014 

Queda aprovada per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 015 

S’aprova per consens amb les següents aclaracions. 

Tresoreria: Mirant l’Excel que va enviar Tresoreria amb el balanç de guanys i costos del               

Dia Cultural, s’observen diferents aspectes inintel·ligibles sense la presència del          

tresorer Sergio Cantons per explicar-les. Entre elles es pot apreciar que el concepte “Bus              

Vic” està duplicat sense motiu aparent i que la herencia de l’any 2018 no està ben                

reflexada. 

Coordinació de graus: Pel que fa a la part de Coordinació de graus, falta per especificar                

el tema de la reunió sobre el grup d’Enginyeria Civil en anglès. 

 

3. JE 

- CTC i Vic: La visita al centre de control del Clot (Barcelona) així com la sortida al                 

centre de control viari de Vic van ser força monòtones. A més, aquestes dues              

juntament amb la del COR de Rubí de l’any passat són molt semblants. En              

conseqüència, es comenta que estaria bé que les tres s’anessin alternant cada            

any. Estaria bé seguir-les fent ja que són sortides útils per a tots els graus i cursos                 

de l’Escola. 

- L9: La visita a la tuneladora de la L9 agrada molt, com sempre, i queda clar que                 

s’ha de seguir fent. 

- El port: Visita a la nova terminal de BEST (Hutchinson) amb temàtica de logística.              

Va ser molt més interessant del que s’esperava i va agradar molt. Va haver-hi              

problemes amb l’autocar i es va arribar molt tard al lloc de quedada, la qual cosa                

va enfadar als organitzadors de la sortida. S’intentarà repetir ja que val molt la              

pena. 

- Sitges: Visita a la platja de Sitges per debatre’n l’obra portuaria amb el Cesar              

Mösso. La sortida va anar molt bé tot i que potser estudiant del grau en Ciències i                 

Tecnologies del Mar, branca d’Aigües d’Obres Públiques o cursos més avançats           
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de Civil i Màsters ho disfrutarien més ja que tenen coneixements sobre obra             

portuaria. 

- Sorigué: Degut a la poca gent que s’hi inscriu no es tornarà a organitzar la               

sortida. Malgrat tot, cal destacar que la sortida és molt interessant i la doctora de               

mie que fa i+d en vituminosos dóna una visita pel museu que està molt bé per a                 

estudiants de cursos avançats. Estaria molt bé contactar amb la doctorant perquè            

vingués a donar una conferència o alguna cosa semblant. 

 

4. DC 

Es proposa intentar passar el cost de les cucanyes del Dia Cultural per les empreses               

pròpies de departaments com ara Fiume, Cimne, etc. D’aquesta manera, podem           

aprofitar les CAP per passar algun concepte fàcilment justificable, per exemple, els            

autobusos de Jornades d’Escola. 

Es demana que Tresoreria acabi de fer el balanç final per poder fer un tancament de                

caixa del Dia Cultural. En cas que ja estigui acabat, es demana que s’expliqui millor ja                

que hi ha moltes coses que no se saben què volen dir. 

Pel que fa al funcionament del dia, va haver-hi alguns problemes que no es van saber                

prevenir: les paelles van sortir tard, es proposa canviar el model de dinar ja que la                

paella sembla que no acaba de funcionar bé. També es proposa ajuntar caixa i barra per                

evitar que la gent pagui en efectiu a barra. 

 

5. Afers de tràmit 

Vaga de la ILP: En motiu de la rebaixa de taxes universitàries, es convoca vaga               

estudiantil el dia 9 de maig. Des de la DAEC es defensarà el dret a vaga dels estudiants                  

demanant que no hi hagi proves avaluables aquell dia i es farà un comunicat que serà                

enviat a tots els alumnes de l’Escola de Camins. 

Fridays for future: S’han convocat dues vagues per manifestar la importància del canvi             

climàtic els dies 25 d’abril i 24 de maig. Com que una és demà i l’altra cau en exàmens,                   

defensarem el dret de l’estudiant a presentar-se a avaluació extraodinaria si es vol fer              

vaga.  

Futur Civil: Com molt bé sabeu, Futur Civil (l’associació que comparteix despatx amb             

DAEC) va enviar-nos un correu de queixa per el desordre i la poca consideració que se’ls                
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té. Com a resposta se’ls hi enviarà un correu de disculpes i es reflexarà el problema de                 

coordinació entre les dues associacions. 

 

6. Informe Delegat de Centre 

El Delegat de Centre Arnau Trinch presenta la seva dimissió. Abans de portar problemes              

a territori personal, prefereix abandonar el càrrec que ocupa com a Delegat de Centre. 

 

7. Torn Obert 

Res 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 2 de maig de 2019 

- Hora: De 18:00h a 20:00h 

- Sessió: 016 

 

 

Assistents 

 

Sergio Cantons David Lerín   

Clara Sans Sara Tamames   

Irene de Cubas Arnau Barat   

David Coy    

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 015 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 016 

3. 3O 

4. Sortides JE 2019-2020 

5. Planificació del curs vinent (dates) 

6. Eleccions (juny o setembre) 

7. Organització interna de la DAEC de cara a final de curs 

8. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 015 

No s’aprova 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 016 

No s’aproven perquè no estan picats, s’aproven oralment. 

 

3. 3O 

S’ha de participar més i ens hem de comprometre i implicar. 

 

4. Sortides JE 2019-2020 

S’ha de mirar l’acta que ha de passar la secretària i mirar quines són les opinions. 

- Soriguer bastant inviable. 

- Sitges és molt interessant però ens interessa més el professor que res. 

- Albagés molt interessant i es vol mirar de montar de cara el curs vinent. 

- L9 sempre agrada i atrau molt. 

- Port de Barcelona diuen que volen repetir-la perquè va agradar. 

- Centres de control (FGC, Vic i Renfe) aniran rotant les sortides ja que             

agrada. 

En cas de noves propostes, s’han de dir abans de final de curs.  

 

5. Planificació del curs vinent (dates) 

S’ha de quadrar dates per FuturCivil, Jornades d’Escola i dia Cultural. 

Proposta:  

1) FuturCivil 1) Jornades d’Escola 
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2) Jornades d’Escola 2) FuturCivil 

3) Dia Cultural 3) Dia Cultural 

El Lerín, des de DAEC i FC opina que és millor 1) FuturCivil 2) JE 3) DC. 

S’ha recordat que cal enviar correu de disculpes a FuturCivil. 

 

6.  Eleccions (juny o setembre) 

Pros Juny: 

- Relleu 

- Votaran els alumnes del curs 2018 - 2019 

- Possibilitat de repetició del ple i per tant nou replanteig de l’equip  

Contras Juny: 

- Tenim molt poc marge per preparar candidatures i, a part, tenim període            

d’exàmens de per mig (es vol fer aprox. 15 - 25 de juny) 

- Serà en vacances d’estiu 

Pros Setembre: 

- Serà en dia lectiu 

- Podran votar alumnes 2019 - 2020 

- El tema jurídic es pot fer amb més parsimònia ja que tenim totes les              

vacances de juny, juliol i agost 

Contra Setembre: 

- No es pot fer tancament d’any 

- No hi haurà l’antiga junta 

 

Vots a favor del juny: 5 

Vots a favor del setembre: 1 

Vots en blanc: 0 
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Abstencions: 1 

S’aprova per majoria el juny 

 

7.   Organització interna de la DAEC de cara a final de curs 

Tresoreria ha funcionat molt bé. 

Secretaria té molta feina. 

Polítiques i Coordinació de graus també ha funcionat bé. 

 

8.  Torn Obert 

Portar proposta calendari acadèmic i aprovar-lo. 

Irene; proposa penjar ja apunts i exàmens de cara als exàmens finals ja que això ens                

donarà publicitat i èxit. 

S’està debatint de penjar EL DRIVE D’OBRES PÚBLIQUES ja que hi ha treballs, etc.              

d’alumnes i la Sara creu que si es pública s’exposarà el plagi d’aquests treballs ja que                

cada any són els mateixos. S’ha acordat que es penjaran algunes coses i si l’alumne en                

vol més que vingui a demanar-ho directament a la DAEC. 

Quan es publicarà la web pel públic? Abans d’exàmens a poder ser 

Arnau Barat; demà hi ha comissió d’externes per preparar CEUCAT, un claustral ha             

dimitit (el Willy) ja que diu que no pot amb tota la feina que té. 

Sara; pregunta si algú té pensat presentar-se i el Lerín ha dit que ell potser sí, l’Arnau                 

Barat s’ha de pensar moltes coses. La Sara diu que vol ser delegada de centre però diu                 

que el que a n’ella li agrada és coordinació, polítiques i contestar mails, fer calendaris,               

etc. El David li demana una visió de camins, ha estat i està en càrregs elevats i se li                   

demana que sigui egoista en aquest sentit ja que s’ha de vetllar pel bé de la DAEC. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 8 de maig de 2019 

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

- Sessió: 017 

 

 

Assistents 

 

David Coy Mònica Castellà   

Sara Tamames David Lerin   

Carles Garcia    

Paula Espina    

 

 

   

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 016 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 017 

3. CAP 

4. Premi del CETOP pel Concurs Casc 

5. Aprovació de la proposta de calendari electoral per a l’elecció a Delegat de Centre 

6. Proposta del calendari del curs vinent (FC, JE i DC) 

7. Aprovació de la proposta de cursos amb preu mínim 

8. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 016 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 017 

S’aprova per unanimitat. 

La comissió de Polítiques comenta que tenen pendent una reunió amb el Pedro Díez              

(director de l’Escola de Camins) aquest divendres. En aquesta es parlarà del calendari             

acadèmic del curs vinent i de les sortides de Jornades d’Escola entre d’altres temes. 

 

3. CAP 

Les CAP són unes ajudes que dóna el CdE (Consell de l’Estudiantat) per projectes              

organitzats per associacions, delegacions o grups d’estudiants de la UPC. Aquest any, el             

tresorer proposa que presentem les sortides de Jornades d’Escola per cubrir part del             

cost dels autobusos ja que és una de les despeses més grans de la delegació. D’altra                

banda, es diu que quants més projectes presentem millor serà. D’aquesta manera, es             

decideix presentar també les cucanyes del dia Cultural com a projecte donat que ja hi ha                

una memòria feta on s’explica en què consisteix. El David Coy ens enviarà la memòria               

per tal que la poguem incloure a les CAP. 

 

4. Premi del CETOP pel Concurs Casc 

La guanyadora del Concurs CASC ens reclama el primer premi, a saber, 200€ en material               

escolar, llibres i/o cursos oferts pel CETOP (Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres           

Públiques). Enguany hem tingut poc contacte amb els col·legis i es planteja el dilema de               

si reclamar el premi al CETOP o cubrir-lo des de la DAEC. Cal tenir en compte que l’últim                  

contacte establert amb el col·legi data del novembre de 2018. Després de parlar durant              

una estona sobre com podríem millorar la relació amb els col·legis es decideix escriure              

un mail al CETOP on es demani disculpes, s’expliqui la situació tot i apel·lant a la                

legitimitat de la guanyadora i s’ofereixi una col·laboració per a l’organització de cursos             

de la DAEC on els precol·legiats en surtin beneficiats. Si el CETOP no troba adient donar                

el premi, la DAEC es compromet a fer-se’n responsable. 
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5. Aprovació de la proposta de calendari electoral per a l’elecció de Delegat            

de Centre 

Tal i com es va enviar, s’exposen les opcions que hi ha per dur a terme les eleccions a                   

Delegat de Centre abans de que acabi el curs: 

 Inici Final Present
ació 

candida
tures 
(Inici) 

Present
ació 

candida
tures 

(Final) 

Proclam
ació 

provisio
nal de 

candidat
ures 

Al·legac
ions 

candida
tures 
(Inici) 

Al·legaci
ons 

candidat
ures 

(Final) 

PLE 

1 Imminent Abans 
exàmens 

08.05.19 12.05.19 12.05.19 13.05.19 15.05.19 16.05.19 

2 Imminent Entre 
exàmens i 
recuperacions 

08.05.19 26.05.19 26.05.19 27.05.19 30.05.19 31.05.19 

3 Imminent Just després 
de 
recuperacions 

08.05.19 02.06.19 02.06.19 03.06.19 09.06.19 10.06.19 

4 Imminent Entrat el juny 08.05.19 12.06.19 12.06.19 13.06.19 20.06.19 21.06.19 

5 Abans 
exàmens 

Entre 
exàmens i 
recuperacions 

17.05.19 26.05.19 26.05.19 27.05.19 30.05.19 31.05.19 

6 Abans 
exàmens 

Just després 
de 
recuperacions 

17.05.19 02.06.19 02.06.19 03.06.19 09.06.19 10.06.19 

7 Abans 
exàmens 

Entrat el juny 17.05.19 12.06.19 12.06.19 13.06.19 20.06.19 21.06.19 

8 Entre 
exàmens i 
recuperacio
ns 

Just després 
de 
recuperacions 

27.05.19 03.06.19 03.06.19 04.06.19 09.06.19 10.06.19 

9 Entre 
exàmens i 
recuperacio
ns 

Entrat el juny 27.05.19 12.06.19 12.06.19 13.06.19 20.06.19 21.06.19 

10 Entre 
exàmens i 
recuperacio
ns 

Entrat el juny 10.06.19 16.06.19 16.06.19 17.06.19 20.06.19 21.06.19 
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Després de parlar-ho una mica s’aprova per consens dur a terme la opció 3 posposant el                

Ple per el dia 11 de juny ja que el 10 hi ha l’últim examen. S’enviarà un correu a tots els                     

estudiants quan abans millor explicant els terminis de les candidatures, com shan            

d’elaborar, el cens dels estudiants que poden votar i la convocatòria del Ple. El cens no                

és necessari que l’enviem, però com que estaria bé fer-ho es demanarà a la Imma Rius                

quins són tots els representants electes del sector EGM (Estudiant de Grau i Màster) i si                

ens respon aviat l’enviarem. 

Cal recordar que al Ple, apart de dur a terme les eleccions del nou Delegat de Centre,                 

s’ha de fer l’aprovació de l’Acta del Ple anterior, presentar la Memòria d’aquest curs,              

presentar els pressupostos i el tancament de caixa. 

La secretària reservarà la sala Tesines (C1) pel dia 11 de 11:30 a 14:30h. 

 

6. Proposta del calendari del curs vinent (FC, JE i DC) 

S’ha de triar mes o menys quines dates volem els dies de Futur Civil, Jornades d’Escola i                 

Dia Cultural del curs vinent tot i que encara no sapiguem quan cauran els exàmens. 

Tenint en compte que la Setmana Santa de l’any que ve comença el 6 d’abril i acaba el                  

16, es proposa: 

1. FC i JE el 31 de març i 1 abril respectivament i DC el 16 d’abril. 

2. Si per exàmens la primera opció resulta inviable, posar-ho tot després de            

Setmana Santa amb FC i JE la setmana del 20 d’abril  i DC el dijous següent. 

 

7. Aprovació de la proposta de cursos amb preu mínim 

Es proposa aprovar que hi hagi un preu mínim per els cursos que organitza la DAEC com                 

ara el d’AutoCAD. El fet de cobrar per els cursos que fem reduiria el nombre d’inscrits                

que finalment no assisteixen al curs (gran problema actualment), ajudaria en quant a             

màrqueting i podria utilitzar-se per millorar la qualitat dels cursos. El costat negatiu és              

que els cursos ara gratuïts tindran un cost que recaurà sobre els estudiants. 

Es procedeix a la votació amb els resultats següents: 

Vots a favor: 4 

Vots en contra: 2 
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Abstencions: 0 

Per tant, s’aprova la proposta de posar un preu mínim als cursos d’ara en endavant. 

Tresoreria esta explorant altres opcions per gestionar les inscripcions com ara           

Eventbrite que és una plataforma creada per això i que té un cost molt baix si es volen                  

fer els pagaments a través de Eventbrite. 

 

8. Torn Obert 

El Sergio anuncia que si es presenta a Delegat de Centre té la intenció de cobrar la beca                  

d’aprenentatge que correspon al Delegat de Centre. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
 

111



 
 

DAEC - [Assemblea General] [018] 
Acta de reunió [15/05/2019] 

Curs 2018-2019 

 
 

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

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 15 de maig de 2019 

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

- Sessió: 018 

 

 

Assistents 

 

Sara Tamames David Coy   

David Lerin Sergio Cantons   

Carles Garcia Arnau Barat   

Mónica Castellà Arnau Trinch   

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 015 i 017 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 018 

3. Aprovació del mail de disculpes a FC 

4. Aprovació de la proposta del calendari acadèmic del curs 19-20 

5. Col·laboració amb les activitats del Col·legi de Camins i l’Escola 

6. Acte de graduació 

7. Candidatures consensuades 

8. Relleu (How to’s, registres, formacions i altres) 

9. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 015 i 017 

Se aprueban por unanimidad. 

 

2. Aprovació, si escau, de l’Informe de Comissions 018 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Aprovació del mail de disculpes a FC 

Tras leerlo en voz alta, se aprueba con enmiendas. 

 

4. Aprovació de la proposta del calendari acadèmic del curs 19-20 

Tras una reunión con el director de la escuela Pedro Diez, se hace una propuesta de                

calendario académico que se pone en debate en asamblea. 

Después revisarlo se propone iniciar el curso académico los días 9 y 10 de septiembre y                

establecer los días 7 y 8 de enero de 2020 como días de examen. Se propone el día 31 de                    

marzo para Futur civil y el 1 de abril poner Jornadas de Escuela. El Día Cultural se                 

mantiene para el 16 de abril tal y como se propuso durante la pasada asamblea. 

Una vez hechas estas modificaciones, se acepta y se propone presentarlo a la dirección              

de la escuela a la espera de confirmación. 

 

5. Col·laboració amb les activitats del Col·legi de Camins i l’Escola 

La escuela propone una salida en golondrina a los estudiantes debido al concurso             

matemático. La asamblea decide publicitarlo en busca de estudiantes interesados. 

El Colegio de Caminos propone organizar una ponencia con la colaboración de la             

Escuela de Caminos y solicitan que hagamos difusión del evento para llenar las 20              

plazas ofrecidas. Se realizará la semana del 27 de mayo. Si no se llenan las plazas se                 

propone la asistencia de miembros de la delegación con tal de no desperdiciar las              

plazas. 
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6. Acte de graduació 

Se comenta la posibilidad de dejar de hacer de intermediarios entre estudiantes y la              

escuela puesto que los estudiantes de 4to curso deberían organizarse ellos mismos. Se             

decide hablar con Mireia Gorgori y decidir qué hacer en función de su opinión. 

 

7. Candidatures consensuades 

Sara Tamames expone el por qué no quiere presentar su candidatura. 

Sergio Cantons se propone como tesorero, manteniendo el cargo. 

 

8. Relleu (How to’s, registres, formacions i altres) 

Se propone realizar el relevo durante el verano. 

 

9. Torn Obert 

Carles Garcia propone volver a colgar carteles como herramienta publicitaria puesto           

que al parecer se le hace más caso que a las redes sociales en lo que concierne a cursos y                    

eventos. 

La comisión de Coordinació de graus se mirará los Syllabus de todas las asignaturas de               

cara a la próxima Comisión Permanente de Junta de Escuela. 

Para la comisión permanente de Junta de Escuela de septiembre, Sara Tamames            

presentará un estudio de los proyectos que se realizan en la Escuela de Camins. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 31 de maig de 2019 

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

- Sessió: 019 

 

 

Assistents 

 

Clara Sans Irene de Cubas   

Sara Tamames Andrés Reyes   

Arnau Barat Claudia Alvarez   

David Coy Mònica Castellà   

    

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 018 

2. Informe de comissions 

3. Procés de beques 2019-2020 Q1 

4. Avaluacions curriculars 

5. Revisió del Syllabus 

6. Candidatures 

7. Jornades de formació de la DAEC 2019 

8. Claus 

9. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 018 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Informe de comissions 

- Secretaria: S’ha efectuat un canvi de contrasenya del compte Google de la DAEC             

(daec.upc@gmail.com) amb data 29.05.2019. Es demana la col·laboració dels         

membres de la DAEC per elaborar un registre complet de comptes i contrasenyes             

de la DAEC amb l’objectiu de millorar la privacitat de dades que es gestionen des               

de la Delegació. Hi ha hagut un problema de seguretat amb la web que ja ha estat                 

resolt.  

- Activitats i comunicació: Hem tingut un parell de flancs (molt tochos, tot s’ha de              

dir) amb què hem hagut de tirar endavant. Per una banda, el reconeixement de              

crèdits per al curs d’Autocad i, per altre, el tema de les orles. En quant aquest                

segon punt, vam fer una enquesta per veure quins són els professors que han de               

sortir a les orles i ho vam passar per 4t de GEC, GEOP i GEG. Vam recollir els                  

resultats i els vam enviar a Orlimarc per tal que convoquin els professors dels              

quals no tenien foto a la següent convocatòria, que es va fer el passat dimecres,               

22 de maig. En quant a comunicació, s’ha fet difusió de la xerrada sobre el món                

laboral de l’Enginyeria Civil que es va fer el passat dimarts, 28 de maig; també               

s’ha fet de la convocatòria de fotos per a l’orla que ja hem esmentat, de les                

enquestes de docència i de la convocatòria de voluntaris per a projectes            

d’Enginyeria Sense Fronteres. També s’ha fet retweet d’alguns posts de Young IT            

Girls. 

- Coordinació: Comença la temporada de curriculars. El full d’incidències està fet i            

s’ha de difondre. 

- Polítiques: Es va fer una xerrada per part del Col·legi, érem uns 10 i va estar molt                 

bé. La Sara creu que estaria bé fer algo orientat a entrevistes professionals, tot i               

que s’hauria de parlar abans amb Futur Civil. 

- Tresoreria: Les CAP són pel dia 7 de juny i es presentaran els autobusos de               

Jornades d’Escola i les cucanyes del Dia Cultural. El Sergio Cantons i està             

treballant. 
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3. Procés de beques 2019-2020 Q1 

- Modificació desfavorable del pressupost de beques de la Delegació. 

- Adoptar una visió generalista de cara a omplir els inputs del forms de becaris.              

Igual un becari de comunicació com ja s’ha tingut amb anterioritat, seria bona             

idea. 

 

4. Avaluacions curriculars 

Hi ha dos blocs curriculars: 

- Bloc curricular de fase inicial: compost pel primer curs de grau 

- Bloc curricular de fase no inicial: copost per segon, tercer i quart de grau. 

A tots dos es pot compensar un màxim de 12 crèdits amb nota entre un 4 i un 5. 

S’han de fer publicacions explicatives per xarxes.  

El Sergio anirà a curriculars amb el David. 

 

5. Revisió del Syllabus 

S’hauria de revisar el Syllabus de totes les assignatures i mirar que tot sigui raonable. Es                

preguntarà a delegats i coneguts perquè ens expliquin com van les assignatures i si es               

compleix el que hi ha escrit. El David Coy i l’Arnau Barat s’hi posaran quant abans                

millor. La idea és tenir-ho llest per la propera CP de junta d’escola que serà al juliol. 

 

6. Candidatures 

El David Coy es proposa per ser Delegat de Centre a distància. La Sara Tamames diu que                 

presentarà candidatura. 
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7. Jornades de formació de la DAEC 2019 

Es parla de fer unes Jornades de Formació de la DAEC aquest estiu i el David proposa la                  

seva casa del rocho com a lloc d’estada. 

8. Claus 

Registre de claus per la data del ple. S’informarà als membres amb anterioritat. 

 

9. Torn Obert 

Debat obert sobre que fer amb la Delegació en vistes de les properes eleccions a Delegat                

de Centre.  

Degut a l’escàs període de temps per presentar candidatura, que acaba aquest            

diumenge, es proposa fer una candidatura conjunta entre els membres que seguiran a la              

Delegació el curs vinent. La Sara proposa una dinàmica per aclarir la implicació,             

voluntat i interessos de cada un dels membres per poder crear una candidatura             

consensuada on cadascú trobi el seu lloc. 

S’acorda crear una carpeta compartida a Drive amb els membres que en vulguin formar              

part i treballar junts en el projecte de candidatura. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Delegat de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 11 de juny de 2019 

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

- Sessió: 020 

 

 

Assistents 

 

Mònica Castellà Claudia Alvarez   

Paula Espina David Lerin   

Sara Tamames Arnau Barat   

David Coy    

    

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l’acta 019 

2. Informe de comissions 

3. Sortides de JE del curs 2019-2020 

4. 3O 

5. Syllabus 

6. Estudi Cooperació Camins 

7. Jornades de formació de la DAEC 

8. Correu 

9. Claus  

10. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta 019  

No s’aproba perquè no s’ha enviat. 

 

2. Informe de comissions 

- Activitats: Amb les orles hi ha moguda. Segueixen arribant correus demanant el            

crèdit del curs d’Autocad. La Clara podria portar a partir d’ara les xarxes i fer               

publi del full d’incidències que tanca el 16 de juny.  

- Pol·lítiques: La setmana abans d’avaluacions curriculars hi haurà reunió amb els           

caps d’estudis per tractar el full d’incidències. A les avaluacions curriculars hi            

poden anar potser la Paula Espina (que confirmarà divendres) i la Claudia            

Àlvarez segur(estaria bé que anés a la de màster). Són del 24 al 28 de juny pel                 

matí. Estan sorgint altres temes com la recuperació de Mecànica de medis            

continus que ha baixat les notes finals.  

- Es vol que els crèdits que es donen pels cursos i per representació donin un               

benefici per la mobilitat ja que pels estudiant amb mobilitat obligatòria no            

suposen cap incentiu.  

El syllabus, començarem a treballar-ho aquest cap de setmana. Es proposa           

portar-ho en dues parts: modificacions de syllabus perquè no s’hi està d’acord i             

modificacions perquè no es compleix el que hi ha escrit. Ho posarem al drive              

compartit i al full d’incidències (així tothom pot editar) i hi treballarem. Es             

comentarà a caps d’estudis i es portarà a la Comissió Permanent de Junta             

d’Escola aquest juliol. 

- Administració: Secretaria està treballant en la Memòria i el Llibre d’Actes que            

s’aprobaran al ple de setembre.  

Tresoreria vol demanar que els busos passin per una partida apart o que             

s’augmenti el pressupost. S’ha de parlar amb el Climent Molins, tresoreria           

acordarà quan podem quedar amb ell. 

Durant aquest estiu es realitzaran unes jornades de formació de la DAEC amb data              

encara per determinar on es decidirà com encarar el curs 2019-2020. 
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3. Sortides de JE del curs 2019-2020 

S’ha comentat al punt 2, Informe de comissions. Es resta a l’espera de que tresoreria es                

reuneixi amb el Climent Molins per tenir novetats. 

 

4. 3O 

L’arnau està a la comissió de logística del 3-O, que són els que dirigeixen la organització.                

Ens comunica que la DAT (Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions) no té intenció            

de tornar a repetir una organització amb les tres delegacions de Campus Nord com l’any               

passat. Faran algo pel seu compte, així que es proposa fer algo pel nostre compte amb                

les associacions de Camins (xollo, cec, futur civil) a principis d’octubre i més de l’estil               

quedada col3Lectiva al bar de Camins. 

 

5. Revisió del Syllabus  

S’ha comentat al punt 2 de l’ordre del dia, Informe de comissions per part de la Comissió                 

de Pol·lítiques. 

 

6. Estudi de Cooperació Camins 

Per la Comissió Permanent de Junta d’Escola de setembre, la Sara vol presentar un              

estudi estadístic del panorama de la Cooperació dins la UPC. Per fer-ho compta amb el               

suport del CCD entre d’altres i d’un estudi de l’ETSEIB on es demostra la implicació i                

dedicació en el tema. S’espera trobar algú motivat d’entre la direcció que vulgui portar              

una líni per incentivar la Cooperació a Camins. Hi ha dos objectius principals: 

- Que es facin ponències sobre cooperació. 

- Que es crei una via més fàcil per fer Treballs de Cooperació. 

 

7. Jornades de formació de la DAEC 2019 

La idea serà formar i estructurar la delegació del curs que ve. 
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La Sara proposa portar antics membres de la Delegació o el CdE com ara l’Emeka,               

l’Elvira i la Natalia perquè ens transmetin la motivació necessària per treballar tant com              

s’ha fet en altres temps a la delegació  

El David proposa la seva casa del rocho i la Paula Espina ofereix casa a Sitges depenent                 

de les dates que siguin 

Es diu de fer unes formacions al juliol amb el David i unes altres al setembre amb la                  

Sara. 

 

8. Correu 

Em d’investigar opcions de com funciona el mail per gestionar millor la informació entre              

nosaltre. 

 

9. Claus 

Canviarem el pany de la porta aprofitant que va malament. 

 

10.Torn Obert 

L’Arnau comenta que la Delegació actualment té tant el Dropbox com el Drive plens.              

S’ha de fer neteja dels documents antics i arxivar-los en un disc dur extern per a tal de                  

deixar espai per al futur.  
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Co-Delegat de Centre Co-Delegada de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

David Coy Sara Tamames Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC - [Assemblea General] 
 

 

Dades de la convocatòria 

 

- Lloc: Edifici Omega, despatx 001 

- Dia: 27 de juny de 2019 

- Hora: De 16:00h a 18:00h 

- Sessió: 021 

 

 

Assistents 

 

Carles Garcia Mònica Castellà David Coy Paula Espina 

Sara Tamames    

    

    

    

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes 019 i 020 

2. Presentació oficial Candidatura 

3. Proposta Correu 

4. Calendari Acadèmic 

5. Revisió del Syllabus 

6. Junta d'Avaluació Docent (Triar delegats) 

7. Procés de beques 2019-2020 Q1 

8. Jornades de formació de la DAEC 2019 

9. Ordenar el despatx 

10. Pany de la porta 

11. Torn Obert 
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1. Aprovació, si escau, de les actes 019 i 020 

S’aproven per unanimitat. 

 

2. Presentació oficial Candidatura 

El David va enviar-nos una proposta de mail de presentació. La Sara proposa resumir el               

mail ja que era molt llarg. Aquest correu s’enviarà abans de la CP del 5 de juliol. 

Serà ja començat el curs, després del ple de retificació que s’enviarà la presentació a               

Direcció, Col·legis, etc. 

 

3. Proposta Correu 

Proposta Sara: 

Correu principal→ Solament David i Sara+ Figures “Delegats”, aquestes figures poden           

tenir permisos de 1) Veure els correus oberts o no. 2) Escriure correus en nom de la                 

DAEC. 

Com filtrar correu:  

1)Dividir en 3 grups 

2) Per nivells (escola, col·legi,etc) 

Drive: Sara, David i Mònica accés i permis per editar-ho tot. Cordis de comi accés i                

permis per editar la seva pròpia carpeta. La resta accés a tot sense poder editar. 

Divisió: General i una carpeta per cada comi + Carpeta “Old” (coses antigues) 

Carpeta Polítiques: Document 1.Recull Polítiques accés per tothom.  

 

4. Calendari Acadèmic 

Proposta per a la Eva: canviar les dates de FC i JE del 21-22 d’abril al 31-1 de març i                    

abril. 
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5. Revisió del Syllabus 

Estem revisant tots els Syllabus, excepte 4t de Civil i 3r i 4t de GEOP. Geològiques                

funciona sol i s’ha d’acabar de repassar per dimarts de la setmana que ve, quan hi haurà                 

la reunió de la CP de la Junta d’Escola. En aquesta reunió també s’hi aprovarà la guia                 

docent de GCTM (perquè només està fet 1r). Li podem demanar al Mosso que ens passi                

la Guia Docent abans d’aprovar-la i la podem revisar. S’ha d’acabar 1r de Civil              

(s’encarrega la Mònica), 3r de Civil (s’encarrega el David) i 1r de GCTM (s’encarrega la               

Paula). 

6. Junta d'Avaluació Docent (Triar delegats) 

Lerin GEG 

Mònica GEC 

Sara GEOP 

Paula GCTM 

Arnau Màsters 

7. Procés de beques 2019-2020 Q1 

Abans del 30/06: avaluació dels becaris d’aquest any, formulari explicant les noves            

beques (tasques, etc.). Es demana ser més específic. (n’hi ha 3 de 5 hores).              

Clara/Lerin/Sara responsables? 

N’hi haurà dos d’atenció/gestió del despatx i un de xarxes/web. Tenim fins al final del               

dia de demà (divendres 28) per enviar-li a la Mònica les propostes de les coses que han                 

de fer els becaris de l’any que ve. 

Becari 1:  

Becari 2: 

Becari 3: 

La Mònica i el David s’encarreguen d’avaluar els becaris que hi ha hagut aquest any. 

8. Jornades de formació de la DAEC 2019 

S’han de quadrar els horaris i les dates per a què hi poguem estar la majoria de persones                  

possibles. S’hauria de diferenciar clarament els dies/hores que es fa feina més seriosa             

que els moments que estiguem més de festa, així com també les hores de ponències com                

les hores de treball intern. La idea és fer-ho en dos dies al llarg de l’estiu. Primer de tot                   
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s’hauria de buscar un doodle per preguntar la disponibilitat de la gent, posant l’opció de               

cada dia durant els mesos de juliol i agost. Després, mirar la gent que ha de venir, tant                  

interns a la Delegació com externs (ponents). En tercera posició, a on ho fem?? 

9. Ordenar el despatx 

Tasca de manteniment. Com que hi haurà menys gent, segurament s’embrutarà menys.            

S’aplaça al setembre. 

10.Pany de la porta 

El canviem al setembre. Nou repartiment de claus. S’ha d’avisar a FC. 

11.Torn Obert 

Papeleo canvi de junta i tràmits a Justícia. Quan ho fem? Ens esperem a la ratificació del                 

setembre. Preguntar a Figui. Es va preparant de tranquis durant l’estiu però s’enviarà             

tot després del setembre. 
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Signatura i vistiplau: 
 
 

Co-Delegat de Centre Co-Delegada de Centre Secretària 
 
 
 
 
 
 

David Coy Sara Tamames Mònica Castellà 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –   [Ple] 
 

Lloc:  Edifici C1 aula 002 

Dia: 26 setembre 2018 

Hora: de 12:15h. a 13:15 h. 

Número de sessió: 001 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acte de l’úl�m Ple 
2. Informe de la Comissió Permanent  
3. Documentació del curs 2016-2017 

a. Llibre d’actes 
b. Memòria 

4. Eleccions a Delegat de Centre. Votacions. 
5. Projecte pel curs 2017-2018 
6. Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2017-2018 
7. Torn obert 
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1.   Aprovació de l’acta de l’úl�m Ple 

S’aprova l’acta per consen�ment. 

2.   Informe de la Comissió Permanent  

Durant aquest curs la delegació ha dut a terme les següents tasques de representació: 

-Supervisió del calendari acadèmic del curs, negociant les setmanes d’exàmens amb l’escola. 

-Avaluacions curriculars. La DAEC ha portat les diferents problemà�ques de l’avaluació dels            
alumnes a les respec�ves avaluacions curriculars i ha defensat els seus interessos. Es comenta              
que mentre no sol haver-hi problemes en la fase inicial, la situació canvia en la fase no inical, on                   
augmenten les dificultats per resoldre els conflictes. 

-S’ha comentat l’historial de problemà�ques en la supressió del Grau en Enginyeria Geològica i              
durant la creació i posterior tancament del Grau en Enginyeria Geològica i Ambiental, amb les               
respec�ves repercussions que ha �ngut sobre l’alumnat de l’Escola. 

També s’han realitzat les següents ac�vitats: 

-Organització de les orles de GEC, GEOP, GEG i MECCP.  

-Préstec d’apunts als alumnes de l’escola. Es comenta que s’ha intentat digitalitzar tots els              
apunts, però que no s’ha pogut fer degut al copyright. 

-Pas d’equador. Com cada any, la DAEC a finançat una part del pas d’equador dels alumnes de                 
les diferents �tulacions de l’escola. 

-Dia cultural. Com cada any, la DAEC a organitzat el Dia Cultural. Enguany, remarquem el gran                
índex de par�cipació. 

-Jornades d’Escola. Enguany, la DAEC a volgut reformular la dinàmica d’aquesta ac�vitat,            
organitzant sor�des de camp relacionades amb els diferents àmbits de l’escola. Es comenta que              
les Jornades van ser un èxit i que la intenció pel següent any és augmentar l’oferta de sor�des. 

-Cursos de programari específic. S’han organitzat diferents cursos com ara ISTRAM, AutoCAD i             
SAP2000. 

-Altres ac�vitats també han estat organitzades per la DAEC, com ara xocolatades i la sor�da a la                 
Baells. 

 
 

132



 

 

DAEC –   [Ple] [001] 

Acta de reunió  [26/09/2018] 

Curs 20 18 -20 19 

 

 

3.   Documentació del curs 2016-2017 

La documentació que s'exposa és el llibre d'actes i la Memòria d'ac�vitats. Ambdós documents              
s'han de tenir, no només per la transparència de la Delegació, sinó perquè se'ns requereixen.               
S'explica que aquests documents es poden veure al racó de la transparència del web de la                
DAEC. 

a. Llibre d’actes 
El Llibre d'actes és un recull de les actes de les reunions del curs anterior. El seu objec�u és                   
tenir constància de les decisions preses. 

b. Memòria 
La Memòria d'Ac�vitats és un recull dels esdeveniments organitzats en el curs anterior. És ú�l               
per a saber quines ac�vitats es varen dur a terme. 
 

 
4.   Eleccions a Delegat de Centre. Votacions. 

En aquest punt es fa la votació per la comissió permanent pel curs 2017-2018 : presentació dels                 
quatre membres i les vacants (Coordinadors de GEG i de GEC).  
 

Arnau Trinch Mònica Castellà 

Delegat de Centre Secretària 

Sergio Cantons Sara Tamames 

Tresorer 
 

David Coy 
 

Coordinador d’Enginyeria Civil 

Coordinadora d’Enginyeria d’Obres Públiques 
 

Es revisa el cens electoral i es fa la corresponent repar�ció de paperetes per dur a terme el vot 
dels assistents: 
 

Vots emesos 14 Vots nuls 0 

Vots a favor 
 

Vots en contra 

12 
 

1 

Vots en blanc 1 

 
 

133



 

 

DAEC –   [Ple] [001] 

Acta de reunió  [26/09/2018] 

Curs 20 18 -20 19 

 

 

5.  Projecte pel curs 2017-2018 

Es comenta que la intenció és con�nuar amb la dinàmica que s’ha dut a terme durant el curs                  
2017-2018, exceptuant algunes ac�vitats: 
-Organització Olimpíades de Benvinguda del Campus Nord el 3 d’octubre. Les tres delegacions             
del campus han decidit organitzar una jornada d’ac�vitats on es promocionin les delegacions i              
la representació estudian�l. 
-Millorar l’oferta de sor�des durant les Jornades d’Escola per tal que no quedin estudiants              
sense l’oportunitat d’assis�r a alguna. 
-La DAEC actuarà com a intermediari pels alumnes a l’hora d’aconseguir llibres docents             
específics que recomanen els professors de l’escola. 
 
També es presenta la proposta d’organització que es vol dur a terme durant aquest curs: 
-La DAEC treballarà en comissions i s’eliminarà l’actual sistema piramidal on els membres de la               
Comissió Permanent s’emporten tota la càrrega de treball. 
-Cada comissió �ndrà el seu portaveu que serà l’encarregat de transmetre les decisions preses. 
-Es crearà un domini (@daec.upc.edu) per tal de crear diferents correus per cada comissió i               
millorar la comunicació entre els membres. 
-Finalment es diu que la periodicitat de les assemblees cambiarà a setmanal, ja que quan es                
feia cada dues setmanes la quan�tat de propostes que s’havien de discu�r eren excessives i               
s’allargaven massa les reunions.  
 

6.   Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2017-2018 

S’exposa l’estat econòmic actual de la delegació. S’ha fet una despesa de 2000€ fins al moment,                
i aquests diners encara no s’han demanat a l’escola. L’explicació es complementa en el              
power-point on es mostra quines ac�vitats de la delegació es mantenen per si mateixes.  
Seguidament es mostra com es va desenvolupar econòmicament tant el Dia Cultural com les              
jornades d’escola. S’esmenta la previsió que es te de cara a final d’any, de 200€ menys que                 
l’exercici anterior. 
 
En Diego explica que: la Delegació te pasta (literalment), per què serveix?, per cobrir              
necessitats en festes, sor�des de GEG, la Baells, etc. Tenim ànims de lucre? Si i no: els membres                  
de la Delegació són voluntaris però es rep diners per dur a terme la tasca adequadament.  
Aclareix que aquests diners els dóna l’Escola i que amb els estalvis fem xocolatades (exemple)               
per incrementar els beneficis. 
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Afegeix que encara l’Escola no ens ha aprovat el pressupost d’aquest any així que encara no                
tenim diners d’ells sobre l’ac�vitat feta l’any passat. L’Escola ens deu diners perquè no ens paga,                
hem d’aconseguir els diners nosaltres: CAP del CdE (500€) + ac�vitats que organitzem.  
ISTRAM ha sigut un fracàs (14€ de benefici) i s’ha decidit que es farà any si any no donat que la                     
demanda anual és molt baixa.  
Par�nt del fet de que no tenim pressupost, no ha posat les par�des de divisió dels diners.  
Es diu que si algun alumne te propostes on inver�r diners que ho presen� lliurement a la DAEC:                  
exemple de sor�des de camp.  
Per acabar l’estat de tresoreria es comenta que també es gasten diners en copisteria,              
cartelleria,etc (fungibles). 
 
En resposta, es comenta que el nou equip treballa en buscar altres formes de subvencionar les                
ac�vitats anuals fora de l’espai UPC, mitjançant ens publics, ja que es preveu un descens en els                 
pressupostos per a les delegacions y associacions.  
 
7.   Torn obert 

Els delegats dels diferents cursos de primer fan algunes preguntes referents al funcionament de              
la DAEC i la representació estudian�l en general a la UPC. Se’ls explica tot una mica per sobre i                   
se’ls encoratja a assis�r a alguna assemblea de la DAEC per viure-ho de primera mà. 
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Signatura i vis�plau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Sara González Paula Santandreu 
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Acta de l’escrutini de les eleccions a Delegat de Centre de l’Escola de Camins 

 
Les votacions es van realitzar durant el 1r Ple de la DAEC del curs 18-19 el passat dimecres dia  26 de 

setembre  de 2018 a les 12:00h a l’edifici C1 aula 002 del Campus Nord . 

 

La única candidatura va ser la de l’Arnau Trinch, que es va presentar amb l’equip que es mostra a 

con�nuació:  

Arnau Trinch Mònica Castellà 

Delegada de Centre Secretària 

Sergio Cantons Sara Tamames 

Tresorer 
 

David Coy 
 

Coordinador d’Enginyeria Civil 

Coordinadora d’Enginyeria d’Obres Públiques 

 

Després d’haver portat a terme l’escru�ni, els resultats són els següents: 
 

Vots emesos 14 Vots nuls 0 

Vots a favor 
 
Vots en contra 

12 
 
1 

Vots en blanc 1 

 
Nombre de membres del ple de la DAEC: 14.  
 
Segons el procediment establert, resta recollit com a Delegat de Centre l’ Arnau Trinch .  
 

Paula Santandreu Carles Garcia  

Delegada de Centre Vocal de la DAEC 

 
 
 
Barcelona 26 de setembre del 2018 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –   [Ple] 
 

Lloc:  Edifici C1 Sala, Tesines 

Dia: 11 de juny 2019 

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

Número de sessió: 002 

 
 

Assistents 
 

Arnau Barat 
Mònica Castellà 

David Coy 
Irene de Cubas 
Carles Garcia 
Miquel Nosàs 
Sara Tamames 

 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acte de l’últim Ple 
2. Informe d’enguany  
3. Documentació del curs 2018-2019 

a. Llibre d’actes 
b. Memòria 

4. Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2019-2020 
5. Projecte pel curs 2019-2020 
6. Eleccions a Delegat de Centre: Presentacions dels equips i votació anònima 
7. Torn obert  
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1.   Aprovació de l’acta de l’últim Ple 

S’aprova l’acta de l’últim Ple (Ple 001, 26 de setembre de 2018) per unanimitat. 

 

2.   Informe d’enguany 

Representació 

Tot i que no s’han omplert totes les places de Junta d’Escola, si que s’han omplert                
les places de Comissió Permanent de Junta d’Escola. Actualment hi ha 16/23 places             
ocupades a Junta d’Escola i 6/6 a la Comissió Permanent. 

Pel que fa a la representació dins del Consell de l’Estudiantat, aquest any la DAEC               
ha estat una mica més desvinculada tant als plens com a les comissions. 

A CREIC, la DAEC hi té una presència incerta que hem d’acabar de de�inir de cara a                 
l’any vinent. Aquest curs, tres membres van assistir a les Jornades de Formació que              
van tenir lloc a Granada, però no vam poder assistir a la AGO per motius econòmics. 

Amb els Caps d’Estudi hem mantingut una relació constant durant tot el curs per              
resoldre tots els problemes que han anat sorgint i comentar l’evolució del curs             
acadèmic. 

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 

Amb les Orles, aquest curs hi ha hagut alguns problemes donat que un grup              
d’estudiants va voler canviar d’empresa però alguns ja s’havien fet la foto amb             
l’empresa amb qui mantenim contacte des de la delegació i vam haver d’acabar             
mediant entre estudiants i empreses per resoldre el con�licte. 

Com a novetat, aquest any hem organitzat el Concurs CASC, destinat a la recopilació              
d’apunts pel repositori (�ins ara bastant desactualitzat) que hi ha a la Delegació. Ha              
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anat prou bé i amb una participació considerable, cal destacar que els premis que              
s’han donat han estat un reclam i amb tot es preveu repetir el concurs durant el                
curs 2019-2020. 

El Pas d’Equador, en el qual la DAEC solıá tenir més implicació aquest any s’ha               
portat de manera més autònoma pels estudiants de cada grau. Des de la Delegació              
hem aportat suport econòmic a l’esdeveniment per facilitar als estudiants la seva            
realització. 

El Dia Cultural d’Aquest any ha estat un gran èxit tant econòmicament (ja que és el                
primer amb un bene�ici considerable) com de participació perquè les cucanyes           
amb nota van ser un gran reclam pels estudiants de Camins. De cara al curs que ve                 
es preveu repetir una jornada similar. 

Les Jornades d’Escola segueixen triumfant amb el seu nou model de Sortides de             
Camp a diferents llocs en l’àmbit dels estudis que s’imparteixen a l’Escola. Cal dir              
que va haver-hi alguna incidència organitzativa amb els autobusos i la seva            
previsió. 

De cursos organitzats per la DAEC, aquest curs només se n’han fet dos d’AutoCAD              
impartits pel Mario Fernández (professor de l’Escola de Camins). A diferència           
d’altres anys que s’havien fet més cursos de programari especı�́ic com ara Cype             
(enguany anulat degut a que hi havia molt pocs inscrits) o Istram, aquest curs no               
s’han organitzat perquè des de la sectorial es vol fer pressió perquè cobrin el              
mateix a totes les universitats on els vulguin impartir. 

Durant tot el curs, la DAEC ha organitzat diverses Xocolatades en col·laboració amb             
altres Associacions de Camins com ara el Xollo, el CEC i Futur Civil que han estat un                 
gran èxit ja que eren gratuıẗes i es feien durant el descans de canvi de classe de les                  
10h. 

La sortida a la Baells va tenir molts assistents i com cada any va agradar molt ja que                  
està molt ben organitzada i resulta molt interessant. Degut al ajustat pressupost            
que tenim, durant el curs vinent segurament es durà a terme al febrer en comptes               
de al novembre perquè compti per l’any econòmic següent. 
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3.   Documentació del curs 2018-2019 

La següent documentació serà aprovada al Ple de Setembre ja que resta incompleta             
�ins que acabin totes les activitats i reunions de la DAEC del curs acadèmic              
2018-2019. 

a. Llibre d’actes 

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. 

b. Memòria 

La Memòria d'Activitats és un recull dels esdeveniments organitzats durant          
aquest curs. E� s útil per a saber quines activitats es varen dur a terme. 
 

4.   Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2019-2020 

S’explica el procediment pel qual obtenim pressupost i en quines partides es            
reparteix . S’exposa quin és l’estat econòmic actual de la DAEC que es mostra al               
següent grà�ic: 
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De cara a l’any vinent l’escola ens demana uni�icar les partides, aixi que es el que                
farem ja que ens bene�icia a nosaltres també. La tendència que s’està seguint             
durant els darrers anys es augmentar el pressupost per pagar els autobusos de             
Jornades d’Escola i altres sortides de camp que s’organitzen des de la Delegació.             
D’aquesta manera, es proposa el que ve a continuació: 

 

5. Projecte pel curs 2019-2020 

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 convocades pel punt 6 de              
l’ordre del dia d’aquest Ple. 

El David Coy i la Sara Tamames procedeixen a presentar el seu equip i el projecte                
que volen portar. Remarquen que la seva candidatura conjunta amb el David que ja              
ha treballat molt dins la delegació i la Sara que ocupa i ha ocupat molts càrrecs a                 
òrgans externs seria una candidatura ben consolidada. Com a Co-Delegats 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. Exposen que volen basar el            
funcionament de la Delegació en tres blocs: 

- Administració, que ho portaria la Mònica Castellà com a Secretària i amb el             
Sergio Cantons de Tresorer. 
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- Representació, que ho portarıén el David i la Sara en tant que Co-Delegats             
de Centre i Coordinadors de grau. 

- Activitas, que ho portarıén el Carles Garcia i la Clara Sans. 

Les funcions de cada bloc es troben ben de�inides al document de Candidatura             
enviat a tots els membres del Ple. A més, s’ha elaborat un diagrama de Gant on es                 
pot veure tot el que es té previst fer cada mes. 

De totes maneres, i en cas de ser escollits, es pretén fer un Ple a setembre de                 
rati�icació de la candidatura amb els delegats de classe del curs vinent. Durant             
aquest estiu, la idea seria que estant el David aquı́ i la Sara for treballar plegats per                 
fer més amena la proposta per a tot el grup. Durant el curs vinent, estant el David                 
d’Erasmus tot l’any i la Sara aquı,́ la Sara durà els temes presencials i el David els                 
telemàtics. 

 

6.   Eleccions a Delegat de Centre: Presentacions dels equips i votació anònima 

En aquest punt es procedeix a la votació per els càrrecs electes de la DAEC pel curs                 
2019-2020 i 2020-2021. A continuació es presenten els membres que conformen           
l’única candidatura que s’ha presentat:  

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 
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Es revisa el cens electoral i es fa la corresponent repartició de paperetes per dur a                
terme el vot dels assistents: 

Vots emesos 15 Vots nuls 1 

Vots a favor 

 

11 

 

Vots en blanc 3 

7.   Torn obert 

Cap comentari.  
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Signatura i vistiplau: 

Delegat de Centre Secretària 

 

 

 

Arnau Trinch Mònica Castellà 
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Acta de l’escrutini de les eleccions a Delegat de Centre de l’Escola de Camins 

 
Les votacions es van realitzar durant el 2n Ple de la DAEC del curs 18-19 el passat dimarts dia  11 de 

juny  de 2018 a les 12:00h a l’edifici C1 Sala Tesines del Campus Nord . 

 

La única candidatura va ser la del David Coy i la Sara Tamames, que es va presentar amb l’equip que 

es mostra a con�nuació:  

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’Obres Públiques 

 

Després d’haver portat a terme l’escru�ni, els resultats són els següents: 
 

Vots emesos 15 Vots nuls 1 

Vots a favor 
 
 

11 Vots en blanc 3 

Nombre de membres del ple de la DAEC:  
 
Segons el procediment establert, resta escollit com a Co-Delegats de Centre el David Coy i la Sara 
Tamames.  

Arnau Trinch Miquel Nosàs 

Delegat de Centre Vocal de la DAEC 

 
 
 
Barcelona 11 de juny del 2019. 
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