
        
 
 
 

Delegación do Estudantado da EEAE 

           Universidade de Vigo 

    

    Páxina 1 | 5 

 

 

Xunta de Delegación da DEAE Extraordinaria 

do 3 de marzo de 2021 
 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Pablo Magariños Docampo 

Marcos Porto Diéguez 

María Sampietro Pou 

Adrián Toba Caamaño 

 

Representantes Xunta de Escola: 

Uxía Casal Andrade 

Cristopher Castro Traba 

Enrique García García* (S) 

Óscar Hermida López (D) 

Nicolás Hernández Areal  

Moisés del Puerto Capelo      D: Delegado/a de Centro  

Sara Del Río Vázquez (T)      SD: Subdelegado/a de Centro 

Pablo Rodríguez Rey* (SD)     S: Secretario/a da Delegación 

Nicolás Jacobo Urcera Rebolledo     T: Tesoureiro/a da Delegación 

      

Representantes Claustro: 

Alejandro Sanz Fonta      *Tamén Delegados/Subdelegados de Curso 

      

Excusan a súa ausencia: 

Maruxa Bayón Fernández 

Paula Salomón Fonterosa 

 

Outras ausencias: 

Gema Acea Otero 

Martín Pérez San José 
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Xunta de Delegación Extraordinaria 

Comeza a sesión con 17 dos 19 membros en segunda convocatoria. 

 

1. Aprobación das actas das Xuntas de Delegación anteriores 

Apróbanse por asentimento 

 

2. Inclusión de puntos se procede 

Alejandro Sanz propón a creación dun punto para o debate da creación dunha nota de prensa, 

quedando este como o punto 5 da orde do día. 

 

O Secretario propón a adición de dous puntos máis: un sobre a aprobación dos logos a usar nos 

perfís de redes sociais para conmemorar acontecementos de relevancia e o outro sobre a 

aprobación dunha Declaración Institucional sobre o 8M e a tolerancia, quedando como puntos 6 e 

10 respectivamente. 

 

3. Debate e votación (de ser preciso) dos trámites relacionados á creación dunha web 

para a DEAE 

O Subdelegado de Centro explica a situación da Asociación da Delegación, cun CIF definitivo mais 

sen conta bancaria. Como é preciso ter unha conta bancaria antes de crear a web, acórdase 

suspender a toma de decisións sobre este asunto ata ter a conta bancaria creada. 

 

4. Informe da Dirección 

O Subdelegado de Centro continúa comentando o estado da Asociación e o Delegado de Centro 

comenta posteriormente o falado coa Dirección da Escola en relación ao orzamento da Delegación 

e a xestión dos fondos para as asociacións relacionadas coa EEAE. Estes explican que tratarán de 

novo este tema no punto correspondente. 

 

5. Debate e votación sobre unha proposta de nota de prensa  

Alejandro Sanz comenta a posibilidade de redactar unha nota de prensa para enviala posteriormente 

ao DUVI e tendo en conta unha posibles remisión desta aos medios por parte do departamento 

de prensa da Universidade. Explica que pode ser conveniente para a Delegación facela nestes 

momentos para que nos demos a coñecer. Con respecto ao contido, explica que se poden incluír 

opinións do alumnado. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra insiste en pedir a opinión do alumnado antes de remitir nada ao DUVI. 

Alejandro Sanz comenta que primeiro é preciso comentarllo ao departamento de prensa para que 

avalíen a proposta e poidan suxerir preguntas. 

 

Finalmente realízase unha votación e nela a proposta é aprobada por unanimidade. 

 

 

 

 

 



        
 
 
 

Delegación do Estudantado da EEAE 

           Universidade de Vigo 

    

    Páxina 3 | 5 

 

 

 

6. Debate e votación sobre versións do logo para usar en RRSS  

A Dirección da Delegación comentan que se lle pediu a Martín Pérez San José que preparase uns 

logos para utilizar en redes sociais en conmemoración de días especiais. Como enviou diferentes 

versións, debátense para escoitar ao resto da Xunta de Delegación. 

 

Proxéctanse os logos e debátense individualmente. En lugar de facer unha votación, chégase a un 

acordo para cada un deles. 

 

7. Debate e votación sobre a xestión por parte da DEAE dos fondos para asociacións 

De forma xeral, a Dirección da DEAE comenta que aínda quedan moitas cousas por esclarecer. 

Adrián Toba e Moisés del Puerto explican que non lle corresponde á Delegación a xestión destes 

fondos, e que poderiamos ter problemas. 

 

Alejandro Sanz propón dar unha proposta nosa á Dirección da EEAE. Igualmente comenta a 

urxencia de saber o orzamento deste ano da Delegación e os cartos que a Escola pon para a 

Gradación. 

 

O Delegado de Centro opina que se pode rexeitar a proposta alegando que non nos corresponde 

dita xestión. Moisés del Puerto mostra o seu acordo con dita opinión e Eugenio Vladilav Cegarra 

insiste en ter precaución. 

 

Realízase unha votación sobre este asunto quedando da seguinte forma: 

 

Votos emitidos 13 

Votos a favor de aceptar a proposta 0 

Votos en contra de aceptar a proposta 12 

Abstencións 1 

 

Deste xeito acórdase rexeitar a proposta. 

 

8. Informe dos Coordinadores ou Coordinadoras das Comisións da DEAE e debate e 

votación, de ser preciso, dos acordos adoptados nelas 

Óscar Hermida comenta a situación da Comisión de Gradación en representación da coordinadora 

da mesma, Paula Salomón, Pablo Rodríguez comenta a situación da Comisión de San Aero e Enrique 

García explica as actuacións dentro da Comisión de Revisión de Normativa Interna, comentando 

os puntos máis destacables da proposta de Estatutos. 

 

9. Presentación, debate e votación das emendas ao borrador dos Estatutos da DEAE 

Preséntanse un total de 21 emendas distribuídas da seguinte forma: 

 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz: 19 emendas 

 

Uxía Casal Andrade: 2 emendas 
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Eugenio Vladislav Cegarra comeza comentando a súa proposta de emendas, estruturada en dúas 

partes: emendas soltas para votación individual e emendas pertencentes a un grupo para votación 

conxunta. A continuación explica cada unha delas. 

 

Cabe resaltar a apertura dun intenso debate unha emenda referente á Disposición Adicional 

Terceira da proposta de Estatutos. 

 

Finalmente, tras a votación de todas as súas emendas, queda o seguinte resultado: 

 

Emendas presentadas 19 

Emendas aceptadas 1 

Emendas rexeitadas 18 

 

Uxía Casal presenta e explica ambas emendas. Tras a votación das dúas, queda o seguinte resultado: 

 

Emendas presentadas 2 

Emendas aceptadas 2 

Emendas rexeitadas 0 

 

10. Debate e votación sobre unha declaración institucional relacionada co Día da Muller 

O Secretario, a título persoal presenta unha declaración institucional sobre o Día da Muller e a 

tolerancia e o respecto como primeira da Delegación para explicar a postura da DEAE. 

 

Alejandro Sanz comenta que a Declaración está ben pero que prefería esperar para consultar o 

posicionamento da Universidade para evitar conflitos como pasou anteriormente con outros entes. 

 

Acórdase suspender a toma de decisións sobre esta Declaración ata consultar a posición da 

universidade. 

 

11. Elección de dous vogais para a AEAE 

Alejandro Sanz volve comentar as funcións da AEAE, tal e como fixera María Sampietro na Xunta 

de Delegación do 24 de febreiro de 2021. 

 

Preséntanse Enrique García e Pablo Magariños. Para evitar votacións debido a que é preciso 

establecer unha orde para a vogalía primeira e para a segunda, Enrique García cédelle a primeira 

vogalía a Pablo Magariños. 

 

Deste xeito, queda Pablo Magariños Docampo como Primer Vogal da Universidade de Vigo na 

AEAE e Enrique García García como Segundo Vogal da Universidade de Vigo na AEAE. 
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12. Rogos e preguntas 

O Secretario agradece o apoio en primeira instancia aos Estatutos coa aprobación de tres emendas 

fronte ás 21 presentadas e comenta que de aprobarse no seu conxunto xa coas emendas na Xunta 

seguinte, entrarían en vigor en dito momento, abrindo unha nova etapa na DEAE. 

 

 

Sen máis asuntos que tratar, dáse por rematada a Xunta ás 20:58. 

 

 

Ourense, a 8 de marzo de 2021 

 

Secretaría da Delegación do Estudantado da EEAE 


