
Acta reunió de la delegació 26.09.13 

Assistents: Álvaro Díaz, Raül Pérez, Xavi Cabanes, Ferran Pujol, Marc Cayuela, Tomás Sanz, 

Arnau Sanromà, Martí Llinars, Carla Domènech, Xenia Casassas, Alexi Quintana, Petar Hlad, 

Núria Redondo, Lluis Teixidó, Lara Llena, Lali Planas, Anna Julià, Dani Ramón, Romà Domenech, 

Arnau Garcia, Alex Martín, Guillem Blanco, Eudald Romo, Xavi Ros, Javi Gutierrez, Diana, 

Claudia Masós, Jordi, Joaquim. 

1. AAA. 

2. Reglament delegació: La normativa de la FME ha canviat i s’ha de fer un reglament de la 

delegació. Hem parlat de la nova composició de la junta de la facultat, ara és més petita 

que abans i hi ha 4 estudiants, 3 escollits per votació i un membre de la delegació (s’ha 

eliminat la comissió permanent). Hi haurà eleccions a la junta al novembre, ja informarem 

de quan s’han de presentar les convocatòries. 

Comissió per redactar el reglament: Dani Ramón, Alexi Quintana, Xavi Cabanes, Aina 

Cuxart. 

3. Propostes programa electoral rectorables: Hem llegit les propostes que han fet alguns 

estudiants d’altres delegacions i hem afegit: 

• Autogestió de la biblioteca per poder obrir-la més dies (sobretot en època 

d’exàmens) 

• Que es permeti fer festes als espais de la UPC 

4. Microones: Es va trencar la taula on estaven els microones de la delegació i un d’ells s’ha 

trencat. Fa falta una taula per a la delegació, es parlarà amb manteniment per si en tenen 

alguna. També es demana que si algú en té alguna, si pot, que la porti. Pel microones es 

parlarà amb la facultat, si ells no ho poden solucionar haurem de comprar-ne un de nou. 

Si s’ha de comprar, es tornarà a parlar per decidir de on surten els diners. (També és 

demana que si algú en té algun que no utilitzi que el porti!) 

5. Borsa de professors: Ja està activada, si algú s’hi vol apuntar que enviï un e-mail a 

professorsdafme@gmail.com . Hem parlat amb deganat i ells faran difusió als professors 

de secundària a través d’associacions de profes. 

6. Pressupost de la delegació: Es tractarà a la pròxima reunió, no tenim tota la informació i 

les tresoreres no han pogut preparar-ho. 

7. TOP 

• Impressora: S’ha espatllat la impressora de la dele, vam demanar als serveis TIC si 

ho podien mirar, hi ha algun problema amb els rodets que agafen el paper. Els dels 

serveis TIC no hi poden fer res perquè la impressora no es de la facultat. S’hauria 

de desmuntar per mirar que li passa, potser simplement els rodets estan bruts. Es 

demanen voluntaris per obrir-la i mirar-ho! (Qui vulgui fer-ho que demani claus a 

la becaria) 

• 24 d’octubre: Hi ha convocada una vaga general d’educació i també hi ha eleccions 

al rector. Majoritàriament al a UPC no es convocarà, perquè és important votar al 

rector i perquè al novembre es convocarà una vaga d’educació a Catalunya. 

Buscarem més info i en tornarem a parlar a la propera reunió. 

• CdD (consell de delegacions): Dissabte 28 de Setembre hi ha reunió del CdD i és 

important que hi hagi representació de la delegació de la FME. Es faran eleccions al 



coordinador de delegacions, pot presentar-s’hi qui vulgui. És un càrrec becat i són 

10 hores setmanals (uns 220-250€ mensuals). 

No se sap a quina hora és la reunió, si és al matí hi aniran Xavi Cabanes i Alexi 

Quintana, si és a la tarda hi aniran Xavi Ros i Aina Cuxart. 

• CdE (consell de l’estudiantat): Dilluns 30 de setembre hi ha un ple del CdE. S’ha 

convocat al tres rectorables per fer un “debat/preguntes/discurs”. El primer dels 

tres està convocat a les 17.30h i tots tenen una hora. Si algú vol anar-hi com a 

representant de la delegació pot acompanyar a l’Aina (hi anirà com a claustral). 


