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Xunta de Delegación da DEAE Ordinaria  

do 18 de novembro de 2020 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Pablo Magariños Docampo 

Marcos Porto Diéguez 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

Enrique García García* (S) 

Óscar Hermida López (D) 

Nicolás Hernández Areal 

Martín Pérez San José 

Sara Del Río Vázquez (T) 

Pablo Rodríguez Rey* (SD) 

 

Representantes Claustro: 

 

Alejandro Sanz Fonta 

 

 *Tamén Delegados de Curso 

 

Excusan a súa ausencia: 

 

Gema Acea Otero 

María Sampietro Pou 

 

D: Delegado/a de Centro 

SD: Subdelegado/a de Centro 

S: Secretario/a da Delegación 

T: Tesoureiro/a da Delegación 
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Xunta de Delegación Ordinaria 

  A Xunta de Delegación convocouse por solicitude de máis dunha cuarta parte dos membros da Xunta 

de Delegación, de acordo ao recollido na Normativa Interna da Delegación. Deste xeito, e segundo o 

recollido nos Estatutos da Delegación, incluíronse na orde do día os puntos propostos por Eugenio 

Vladislav Cegarra Mauriz e os demais asinantes da solicitude (puntos en cursiva).  

Comeza a sesión en primeira convocatoria con 12 dos 18 membros. 

 

1. Aprobación das actas das Xuntas de Delegación anteriores  

Apróbanse por asentimento. 

 

2. Inclusión de puntos, se procede 

Uxía Casal solicita a inclusión dun punto para tratar a elección dun suplente para a 

Comisión Académica. Así acórdase a inclusión dun novo punto na orde día: 

 

18.  Elección dun suplente para a Comisión Académica de Xunta de Escola 

 

3. Informe da Dirección 

O Delegado de centro expón a situación dos orzamentos da Delegación. Deste xeito, 

comenta que non se poden comprar as cámaras para as aulas. Tamén menciona que a 

maior parte dos orzamentos da DEAE irían destinados á gradación. Pola súa parte, 

Alejandro Sanz explica a súa experiencia coas formas de proceder para a aplicación dos 

orzamentos nas solicitudes de compra á Universidade.  

 

Ante as dúbidas suscitadas, solicítase a Uxía Casal, representante na Comisión 

Permanente da Xunta de Escola que pregunte polo orzamento da Delegación e sobre 

como utilizar os fondos.  

 

4. Reforma dos Estatutos 

Martín Pérez aclara que el firmou a solicitude de convocatoria sen saber que tiña que 

estar de acordo cos puntos. A esta aclaración súmanse Pablo Magariños e Marcos Porto. 

 

En primeiro lugar, o Delegado de Centro comenta que está de acordo en bastantes 

puntos, e que existe un erro de forma na solicitude de modificación que provocaría que 

de realizar unha votación e que quedase en contra, perderíanse todas as propostas. Isto 

é ratifiado polo secretario, quen comenta que sería mellor remitilo e tratalo na Comisión 

encargada deste fin. 

 

Cédeselle a palabra a Eugenio Vladislav Cegarra para que explique as modificacións 

propostas. Comenta que non era consciente dos erros de forma e que tratará de 

explicar as modificacións para que queden claras. 

 

Estas modificacións son relativas á remisión de información ao alumnado, a 

procedementos internos de calidade na Delegación, á utilización de medios electrónicos 

para a asistencia telemática ás Xuntas de Delegación, á modificación da orde do día e á 

convocatoria das mesmas. O secretario solicita reiteradamente que se paralice o debate 
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pola falta de sentido do mesmo, ao non se ter que decidir sobre esta cuestión no 

momento, e tendo que ser remitida a proposta á Comisión de Revisión dos Estatutos.  

 

5. Derrogación da última modificación do Regulamento Electoral 

Eugenio Vladislav Cegarra explica que foi un erro a inclusión deste punto, dado que non 

era o que quería tratar.  

 

A efectos do disposto na normativa, a última modificación realizada no regulamento é a 

aprobada na Xunta de Delegación Extraordinaria do 24 de setembro do 2020 que 

engade unha nova Disposición Adicional ao regulamento: 

 

“Disposición adicional segunda. 

Sen prexuízo do disposto neste regulamente, a Xunta de Delegación, mediante unha 

maioría de dous terzos dos votos validamente emitidos, poderá aprobar unha proposta 

de convocatoria electoral presentada pola Dirección da Delegación nunha situación dada 

de excepcionalidade.” 

 

Realízase unha votación a man alzada da que se obtén o seguinte resultado: 

 

Votos emitidos 12 

Votos a favor da derrogación da modificación   0 

Votos en contra da derrogación da modificación 12 

Abstencións   0 

 

Deste xeito, queda rexeitada a proposta de derrogación por unanimidade. 

 

6. Responsabilidades da Comisión de Interna e de Calidade e da Comisión de 

Revisión de Estatutos 

O Delegado de Centro e o Secretario comentan que debido a un erro no Regulamento 

de Comisións, as comisións da DEAE non están constituídas aínda e que todo o relativo 

á súa constitución levarase a cabo no punto 13 da orde do día desta Xunta de 

Delegación. 

 

Ante esta situación, Eugenio Vladislav Cegarra interpela á Dirección para que as 

comisións se poñan en funcionamento o antes posible e dá por rematado o punto. 

 

7. Resposta á reclamación realizada polo alumno Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

O Delegado de Centro comenta que non existe ningún procedemento para remisión de 

queixas á Delegación, e que o debate sobre a creación do mesmo levarase a cabo no 

punto 12 da orde do día desta Xunta de Delegación. 

 

O Delegado de Centro, en representación da Dirección, como resposta á queixa explica 

que dada a curta vida da Delegación existen diversos erros e múltiples contradicións 

entre regulamentos, motivo polo cal sucedeu este problema en terceiro. 
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Eugenio Vladislav Cegarra comenta que para el a reclamación interposta por María 

Sampietro non foi correcta e que a Delegación no seu conxunto actuou mal. 

 

O Secretario explica que a forma de actuar para poder desenvolver unha resolución 

ante a reclamación das eleccións de terceiro foi convocar unha Xunta de Delegación 

Extraordinaria e votar nela unha resolución que tivese que ser aprobada por máis de 

dous terceiras partes dos votos emitidos ante a falta dun procedemento claro. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra expón que o sentir do alumnado de terceiro curso ante a 

resolución foi de rexeitamento da decisión da solución executada pola Delegación. 

 

Uxía Casal reprocha a Eugenio Vladislav Cegarra que defenda agora unha posición tan 

ferventemente en representación do alumnado cando non acudiu á Comisión Académica 

na que se aprobaban os horarios dos distintos cursos do grao e cando dimitiu por razóns 

(ao seu xuízo) ilóxicas do seu posto como Delegado de Segundo Curso e do seu posto 

como membro da Xunta de Escola do sector alumnado. 

 

O Delegado de Centro dá por rematado o punto ao crer que a reclamación xa recibiu 

unha resposta da Dirección.  

 

8. Debate e aprobación, se procede, dunhas novas siglas para a Delegación 

O Secretario comenta que as dúas opcións que ten a Dirección son DEAE (Delegación 

do Estudantado de Aeronáutica e do Espazo) e DAAE (Delegación do Alumnado de 

Aeronáutica e do Espazo). Martín Pérez, o creador da proposta do logo da Delegación 

comenta que ambas opcións son boas para adaptar ao logo. 

 

Ao non recibir máis propostas, realízase unha votación a man alzada con as dúas opcións 

anteriores. 

 

Votos emitidos 12 

Votos en favor das siglas DEAE   11 

Votos en favor das siglas DAAE    1 

Abstencións    0 

 

Deste xeito, a proposta de siglas gañadora, con 11 votos dun total de 12 emitidos, é 

DEAE. Deste xeito, a Delegación adopta estas como as súas siglas oficiais.  

 

9. Tramitación e debate de asuntos relacionados coa constitución da asociación 

O Subdelegado de Centro expón a situación na que se atopan os trámites para a 

constitución como asociación. Comenta que o prazo que lle deron remata en breve, 

polo que teremos nova información pronto. 

 

Alejandro Sanz menciona a posibilidade de inscribirse no Censo Universitario de 

Asociacións, pois ao mellor poderiase entrar a tempo no seguinte prazo previsto. 

 

Unha vez remata a súa intervención o Subdelegado de Centro, prodúcese un debate 

entre os e as membros da Xunta sobre como realizar a futura xestión bancaria. 
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10. Comentario sobre a situación dos Estatutos e dos Regulamentos da 

Delegación 

O Secretario da Delegación explica cal é a situación da normativa interna da Delegación. 

Comenta que non dispoñemos dos documentos en versión editable e que a Dirección 

está a recoller as modificacións nun documento provisional antes de facer uns novos 

documentos cun novo formato resultante da aprobación do novo logo e unha imaxe 

corporativa correctamente estruturada. 

 

Brevemente comenta algúns dos cambios que a Dirección vai propoñer á Comisión de 

Revisión de Estatutos, como a celebración de Xuntas de Delegación sen a secretaría, a 

modificación da normativa para evitar que volva ocorrer o problema das eleccións de 

terceiro curso ou a retirada do dereito ao voto dos membros de Xunta de Delegación 

afectados directamente por unha queixa ou reclamación. 

 

11. Debate sobre a creación dun procedemento para a asistencia do alumnado 

ás Xuntas de Delegación 

O Delegado de Centro e o Secretario comentan que a posibilidade de asistir ás Xuntas 

de Delegación por parte do alumnado non estaba regulada. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra reclama que a el se lle vetou o acceso á Xunta de Delegación 

Extraordinaria de Resolución de Reclamacións do 9 de outubro de 2020. Pola súa parte, 

Alejandro Sanz comenta que o procedemento ten que ter outro punto de vista diferente 

ao que se comentou nun principio. Ademais, Uxía Casal defende que non se debería de 

facilitar o acceso ao alumnado ás Xuntas de Delegación porque xa elixiron aos seus e ás 

súas representantes para esta función. 

 

Entre os e as membros da Xunta lévase a cabo un debate sobre os prazos a fixar para a 

aprobación ou denegación do permiso de asistencia ás Xuntas, de xeito que se chega a 

un acordo a través das seguintes liñas básicas: 

 

1. Remisión dun correo electrónico á Dirección da Delegación cun mínimo de 48 horas 

en caso de Xunta de Delegación Ordinaria e 24 horas en caso de Extraordinaria. 

2. A Dirección pode contestar á solicitude cun máximo de 24 horas antes da 

celebración dunha Xunta de Delegación Ordinaria e 2 horas en caso de 

Extraordinaria. 

3. A Dirección resérvase o dereito de aceptar ou denegar a solicitude. 

Estas liñas básicas son aprobadas por asentimento e acórdase redactar o regulamento a 

partir das mesmas. 

  

12. Debate sobre a creación dun procedemento de control de calidade na 

Delegación 

O Secretario explica a proposta da Dirección: 

 

1. O/A reclamante envía un correo electrónico á Dirección da Delegación 

2. A Dirección remite a reclamación á Comisión de Control e Calidade 
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3. A Comisión dispón de 7 días para decidir se desestima ou non a queixa e en caso 

de non desestimala deberá emitir unha resolución sobre a queixa en dito prazo 

4. A Comisión remitirá a resolución á Dirección da Delegación 

5. A Delegación ten que convocar unha Xunta de Delegación, debendo esta ratificar a 

resolución ou acordando unha nova de ser o caso 

6. A Delegación, a través da Comisión de Control e Calidade debe informar ao 

reclamante dos acordos adoptados e/ou a través da Dirección da mesma, de ser o 

caso, informando da resolución adoptada ao reclamante e ao alumnado. 

De forma adicional proponse que calquera persoa pode reclamar os acordos levados a 

cabo en Xunta de Delegación nun prazo de 48 horas dende a remisión dos mesmos ao 

alumnado. Tamén, para establecer un límite de queixas e non saturar a Comisión, de 

recibir máis de cinco queixas, os prazos poderán alongarse. 

Procédese á votación destas liñas comúns: 

Votos emitidos   12 

Votos en favor da proposta   11 

Votos en contra da proposta    0 

Abstencións    1 

 

A proposta queda así aprobada por 11 votos a favor dun total de 12 emitidos, polo que 

se acorda a redacción dun regulamento que inclúa esta proposta. 

Ademais, acórdase votar a proposta de modificación regulamentaria de retirar o dereito 

ao voto nas votacións de ratificación de resolucións de reclamacións ou similares a 

aqueles ou aquelas membros da Xunta de Delegación que estean directamente 

implicados/as: 

 

Votos emitidos   12 

Votos en favor da proposta   11 

Votos en contra da proposta    0 

Abstencións    1 

 

Deste xeito, queda aprobada a proposta por 11 votos a favor dun total de 12 emitidos, 

instando á Dirección a efectuar dita modificación. 

 

13. Debate e votación das reformas no Regulamento sobre Comisións Delegadas 

O Secretario expón as modificacións propostas pola Dirección: 

 

- Votarase o coordinador ou coordinadora das comisións en Xunta de Delegación en 

caso de non haber consenso no momento da súa constitución 

- O coordinador ou coordinadora realizará a convocatoria da comisión que lle  

corresponda. 

- Os votos das persoas externas á Delegación non son vinculantes. 

- O coordinador ou coordinadora levantará acta de cada comisión segundo lle 

corresponda. 
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- Para formar parte dunha comisión será preciso presentar unha candidatura na Xunta 

de Delegación na que se elixan os e as membros. Dita candidatura deberá ser 

ratificada pola Xunta de Delegación con máis votos afirmativos que negativos. De 

superar os votos negativos aos afirmativos, o Subdelegado ou Subdelegada de centro 

quedará como membro en funcións. No caso de non poder pertencer a dita 

comisión pola súa condición, quedará o/a membro da Xunta de Delegación de maior 

idade. 

Apróbase esta proposta por asentimento. 

 

14. Debate e modificación (se procede) do Anexo I do Regulamento sobre 

Comisións Delegadas 

Ábrese un debate entre os e as membros da Xunta. Finalmente acórdase modificar as 

funcións da Comisión de Control e Calidade e aumentar os seus membros a 3 e a 

inclusión de todos os e as representantes do alumnado de cuarto curso na Comisión de 

Gradación. 

 

Procédese a votar o novo Anexo I: 

 

Votos emitidos   12 

Votos en favor da proposta   11 

Votos en contra da proposta    0 

Abstencións    1 

 

O documento queda aprobado por 11 votos a favor dun total de 12 votos emitidos, 

 

15. Elección de membros ás Comisións Delegadas da Delegación nas que 

proceda 

 

Para cubrir este posto, preséntanse dúas candidaturas: 

 

- Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

- Martín Pérez San José 

 

Votos emitidos   12 

Votos en favor de Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz    3 

Votos a favor de Martín Pérez San José    7 

Votos en branco    2 

Abstencións    0 

 

Obtendo a candidatura de Martín Pérez San José máis votos afirmativos que contrarios 

(entendendo como votos en contra a todos os que no sexan en favor de dita 

candidatura), queda proclamado como membro da Comisión de Control e Calidade. 

 

 

 

16. Debate e aprobación, se procede, dun novo logo para a Delegación 
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O Delegado de Centro constata que só se ten unha proposta. Debido a que existe un 

debate sobre o formato das siglas no logo, decídese aprobar o escudo e decidir o 

formato das siglas noutro momento a través das canles de comunicación internas da 

Delegación. 

 

Deste xeito, o logo remitido coa convocatoria queda aprobado por asentimento.  

 

 
 

17. Debate sobre a creación dunha páxina web para a Delegación 

O Delegado de Centro e o Secretario comentan a necesidade de ter unha páxina web 

para poder ter toda a documentación de interese nela. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra comenta a gran necesidade de dispoñer dunha. Pola súa parte, 

Alejandro Sanz propón que se desenvolva nunha comisión aberta para recoller a opinión 

das persoas que sepan xestionar páxinas web. 

 

O Delegado de Centro explica que se está preparando xa unha en Wordpress e que en 

canto teñamos conta bancaria propia se procederá á súa creación. 

 

18. Elección dun suplente para a Comisión Académica da Xunta de Escola 

Recórdase que para presentarse, as candidaturas deben de formar parte da Xunta de 

Escola. 

 

Para cubrir este posto, preséntanse dúas candidaturas: 

 

- Enrique García García 

- Nicolás Hernández Areal 

 

Votos emitidos   12 

Votos en favor de Nicolás Hernández Areal    2 

Votos a favor de Enrique García García    4 

Abstencións    6 

 

Desta forma, Enrique García García queda proposto como para cubrir o posto de 

suplente do sector alumnado na Xunta de Escola. 

 

 

19. Rogos e preguntas 
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Alejandro Sanz comenta que na súa opinión a Xunta foi demasiado longa e que tería sido 

mellor facer dúas en datas distintas. Pola súa parte, o Secretario explica que a Dirección 

estaba preparando unha Xunta cunha data de consenso que fose boa para todos e todas, 

mais que se aproveitou a solicitude de convocatoria, que obrigaba a convocar unha 

Xunta nun curto prazo de tempo. 

 

Eugenio Vladislav defende a solicitude de convocatoria e expresa que se sente increpado. 

Pola súa parte, Alejandro Sanz comenta que se debería de ter máis eficiencia cun menor 

tempo e resalta que son consellos e non críticas. 

Por último, Uxía Casal explica brevemente o tratado nas comisións da Xunta de Escola, 

concretamente na Comisión Permanente e na Comisión Académica. En canto á 

Comisión Permanente resalta que todo foron asuntos de trámite e que preguntou polos 

orzamentos da Delegación e a resposta da Dirección da Escola foi que este ano xa era 

demasiado tarde, mais que o próximo ían comprobar canto lle corresponde 

exactamente á Delegación. En canto á Comisión Permanente, explica que tratáronse 

asuntos como o Suplemento Europeo ao Título, os descansos entre clases e as licencias 

oficiais de programas para o alumnado. 

 

Sendo as 19:10, dáse por rematada a Xunta de Delegación Extraordinaria. 

 

Ourense, 24 de outubro de 2020 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


