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Xunta de Delegación da DEAE Ordinaria 

do 10 de marzo de 2021 
 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

Gema Acea Otero 

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  

Martín Pérez San José 

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 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Pablo Magariños Docampo 

Marcos Porto Diéguez 

Paula Salomón Fonterosa 
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Xunta de Delegación Ordinaria 

Comeza a sesión con 13 dos 19 membros en primeira convocatoria. 

 

1. Aprobación das actas das Xuntas de Delegación anteriores 

Apróbanse por asentimento 

 

2. Inclusión de puntos se procede 

Pablo Avendaño, o alumno invitado solicita que se lle cambie o nome ao punto que propuxo. 

 

3. Comentarios xerais relacionados cos Estatutos do alumno Pablo Avendaño Mauriz  

Pablo Avendaño explica que quere realizar unha serie de comentarios sobre os Estatutos e abrir 

un debate sobre certas cuestións. Deste xeito, e utilizando de base as Emendas presentadas polo 

Representante Eugenio Vladislav Cegarra, foi preguntando e solicitando información sobre o 

porque das votacións sobre cada emenda. O Secretario solicita á Presidencia da Xunta que inste a 

Pablo Avendaño a axilizar a súa intervención porque os debates sobre ditas emendas xa se 

realizaron de forma extensa na Xunta anterior. 

 

Ademais, e con respecto a unha disposición dos Estatutos, ábrese un debate sobre o concepto de 

identidade de xénero. Uxía Casal realiza unha intervención na que expón claramente unha das 

teorías sobre o uso deste concepto. Finalmente acórdase que o seu uso é correcto neste lugar e 

non precisa modificación. 

 

Por último, Pablo Avendaño comenta unha proposta de publicación en Redes Sociais, que realizase 

unha defensa da diferencia entre relixión e ciencia, de forma que non se discrimine a ninguén polas 

súas crenzas no ámbito científico. Ábrese un debate sobre esta proposta e realízase unha 

comparación coa Declaración Institucional sobre o Día da Muller. Para poder traballar un pouco 

máis a proposta, o Delegado de Centro queda en falar persoalmente con Pablo Avendaño para 

poder concretala. 

 

4. Informe da Dirección 

Óscar Hermida, o Delegado de Centro, comenta o cumprimento das promesas realizadas no 

momento da súa elección como Delegado de Centro: a reforma dos Estatutos e a constitución da 

Asociación do Estudantado de Aeronáutica e do Espazo. Ademais, explica que debido ao reducido 

tempo que ten na actualidade, vese obrigado a non presentar a súa candidatura a Delegado de 

Centro, presentándose Pablo Rodríguez para darlle continuidade á Dirección saínte.   

 

O Secretario da DEAE comenta brevemente as accións da DEAE en termos de desenvolvemento 

e corrección de normativa durante esta lexislatura, que culmina coa aprobación final dos novos 

Estatutos. 
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5. Aprobación definitiva dos Estatutos da DEAE coas emendas aprobadas 

O Secretario da DEAE explica que é preciso aprobar o texto definitivo, incluíndo as emendas 

aprobadas na Xunta do 3 de marzo de 2021. Procédese á votación: 

 

Votos emitidos 14 

Votos a favor dos novos Estatutos 14 

Votos en contra 0 

Abstencións 0 

 

Dados os resultados, a nova versión dos Estatutos queda aprobada por unanimidade. Uxía Casal 

pregunta se se poden enviar pola canle de Whatsapp de Difusión da Delegación, ao que a Dirección 

responde que non hai problema para facelo, quedando en enviarse por este medio ademais do 

correo electrónico. 

 

6. Informe Económico 2020 

O Delegado de Centro explica o informe, destacando os gastos da constitución en Asociación e os 

ingresos dos suadoiros. Ademais, Pablo Rodríguez, membro da Dirección e coordinador da 

Comisión de San Aero informa de que nunhas semanas volverán abrir a solicitude de suadoiros e 

explica que en ningún momento houbo ningunha irregularidade nos procedementos. 

 

Nesta última liña pronúnciase o Secretario da DEAE, calificando de “deplorables” as acusacións e 

as afirmacións falsas que se fixeron sobre a xestión económica dos fondos da Delegación nas que, 

segundo el, se insinuaba que a Dirección gastara os cartos de forma irregular. 

 

Uxía Casal pregunta polos fondos actuais e insiste en preguntar á Dirección da Escola pola nosa 

partida orzamentaria para este ano. 

 

7. Elección da nova Dirección da DEAE 

Neste punto da Xunta, tal e como recolle a Normativa Interna da DEAE, disólvese de forma 

temporal a mesa da Xunta de Delegación e o Secretario da Delegación procede a constituír a Mesa 

Electoral presidíndoa. Este solicita dous voluntarios ou voluntarias de entre os membros do órgano 

colexiado para exercer como Vogais, presentándose Alejandro Sanz Fonta e Uxía Casal Andrade, 

quedando a Mesa constituída da seguinte forma: 

 

Presidente: Enrique García García (Secretario da DEAE) 

Vogal primeiro: Alejandro Sanz Fonta 

Vogal segunda: Uxía Casal Andrade 

 

O Secretario le a normativa aplicable e explica o procedemento para elixir ao novo Delegado ou 

Delegada de Centro. A continuación, le a única candidatura presentada. 
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Candidaturas presentadas: 

 

- Pablo Rodríguez Rey (Subdelegado da DEAE, Subdelegado de segundo curso e Membro de 

Xunta de Escola) 

A continuación, o candidato dispón 10 minutos para explicar o seu programa electoral. 

Pablo Rodríguez comenta que lle quere dar continuidade á Dirección saínte, posto que, ao seu 

xuízo, a dinámica de funcionamento é moi boa. Insiste na idea de estabilidade e consecución de 

obxectivos no medio prazo. 

Unha vez rematada a súa intervención, sométese ás preguntas dos membros da Xunta de 

Delegación. 

Uxía Casal pregunta como vai xestionar a Delegación dende Francia, ao ser partícipe o candidato 

no programa ERASMUS+ durante todo o ano académico seguinte. O candidato explica que non 

existirá ningún problema, pois a maior parte das xestións son de carácter telemático. 

Martín Pérez pregunta se, en relación á pregunta anterior, a diferencia de horarios fará que existan 

máis problemas. O candidato insiste na idea de que non haberá problema e que coordinará os seus 

horarios para facilitar o correcto funcionamento da Delegación, así como a súa participación plena 

na mesma. 

Ao remataren as preguntas, realízase a votación mediante o sistema de voto secreto en urna, sen 

chamamento mais con control de participación. 

Unha vez finalizada a votación, a Mesa procede a realizar o escrutinio, quedando o seguinte 

resultado: 

Votos emitidos 11 

Votos para a candidatura de Pablo Rodríguez Rey 8 

Votos en branco 0 

Votos nulos 3 

 

Deste xeito, o candidato Pablo Rodríguez Rey queda proclamado como Delegado de Centro da 

DEAE. 

 

A continuación, o Delegado de Centro entrante propón o seguinte equipo directivo: 

 

Delegado de Centro da DEAE: Pablo Rosríguez Rey 

Subdelegado de Centro da DEAE: Óscar Hermida López 

Secretario da DEAE: Enrique García García 

Tesoureira da DEAE: Sara del Río Vázquez 

 

Óscar Hermida, Enrique García e Sara del Río aceptan o seu nomeamento, polo que quedan 

proclamados como Subdelegado de Centro, Secretario e Tesoureira respectivamente. 

 

Dáse por finalizada a elección da nova Dirección da Delegación. 
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8. Rogos e preguntas 

O Secretario agradece o apoio en última instancia aos Estatutos. 

 

 

Sen máis asuntos que tratar, dáse por rematada a Xunta ás 19:27. 

 

 

Vigo, a 31 de marzo de 2021 

 

Secretaría da Delegación do Estudantado da EEAE 


