
Acta Reunió 19.12.13!!
Assistents:  Xavi Cabanes,Alex Nowak, Raül Perez, Guillem Batiste, Marc Cayuela, Anna Julià, 
Álvaro Díaz, Javi Guiterrez, Arnau Sanromà, Jaume Solà, Xavi Ros, Paula Subías, Ramón 
Zuloaga, Clàudia Masós, Aina Cuxart!!
1. AAA!!
2. Ple del CdE!
! Dimarts passat va haver-hi ple del Consell de l’Estudiantat, hi van anar en Xavi C i l’Alexi
!  Quintana en nom de la DAFME. Es comenta el que s’hi va parlar: Es van escollir dos !
! membres nous per a la comisió permanent, es va debatir sobre si afegir publicitat a una !
! llibretes que es volen regalar (per a financiar-les) i sobre quin tipus de publicitat hauria de 
! ser, han sobrat 5000€ del pressupost destinat al CdE que com que no es necessiten per 
! res es queden a la UPC.!!
3. Junta de la facultat !
! Ahir hi va haver reunió de la junta de facultat. Es comenta el que s’hi va parlar:!

•  El degà va llegir el seu informe, cal destacar-ne que va comentar que la fme ha 
perdut treballadors: l’any passat van acomiadar a un membre del PAS, es prejubila 
un conserge de matí, a la Mònica l’han contractat des de la generalitat i marxa de la 
FME i el vicedeganat en que !treballava l’Antoni Ras es perd. S’està fent un concurs 
per a ocupar el lloc de la Mònica, però les altres dues vacants no seran cobertes.!

• Es va llegir la memòria del curs anterior.!
• Es van ratificar comisions, en Xavi C està a la comisió d’avaluacions i en Francesc 

a la comisió electoral.!
• Van avaluar el reglament de la delegació. Algun professor va comentar que era una 

mica farragós pel tema d’escriure’l amb el terme “estudiant/estudianta”. Va quedar 
aprovat.!!

4. Valoració de la xocolatada de la marató de TV3!
• Previ: La compra va anar bé. No es va comprovar abans d’anar a compar si hi 

havia xocolata al magatzem i si que n’hi havia. Aquest any no n’ha sobrat per tant, 
en principi no es guarda xoco al magatzem.!

• Durant: El nombre de persones a cada torn va estar bé (2/3 per torn i 5 a l’hora del 
pati). A les 10 és la hora límit per começar a fer la xocolata per tal de que a l’hora 
del pati n’hi hagi de preparada. Es va cremar una olla que es va haver de llençar, 
sinó a les 11 hauriem tingut prou xocolata per a tothom (s’ha de fer a foc super lent i 
amb millor cassoles!). Hauriem d’haver comprat uns 4-6 bricks de xocolata ja 
preparada que només s’ha d’escalfar per a si fem curt poder vendre d’aquesta que 
es molt més ràpida.!

• Post: Es van guanyar 254.71€ (nets).!
! ***Hauriem d’haver fet millors fotos per enviar-les a la marató!!
! !
5. TOP!

• S’han de demanar ja les factures de coral i teatre.!



• Podem entrar a la facultat el dilluns 23 i dimarts 24? Creiem que estarà oberta per als de 
la fundació CIM i si ja han contractat a una persona, demanarem si poden obrir les sales 
d’estudi.!

• Sofà: es va decidir que es llençava i encara no s’ha fet. S’aplaça per després d’examens 
per falta de temps.


