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Xunta de Delegación da DEAE Extraordinaria 

do 22 de febreiro de 2021 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Pablo Magariños Docampo 

Marcos Porto Diéguez 

Gema Acea Otero 

María Sampietro Pou 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Gema Acea Otero 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

Enrique García García* (S) 

Óscar Hermida López (D) 

Nicolás Hernández Areal 

Martín Pérez San José      D: Delegado/a de Centro 

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

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

María Sampietro Pou      T: Tesoureiro/a da Delegación 

 

Representantes Claustro: 

 

Alejandro Sanz Fonta      *Tamén Delegados/Subdelegados de Curso 

 

Excusan a súa ausencia: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

 

Outras ausencias: 

 

Paula Salomón Fonterosa 
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Xunta de Delegación Extraordinaria 

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

 

1. Inclusión de puntos se procede 

Non hai puntos para incluír. 

 

2. Informe da Dirección 

O Subdelegado de Centro comeza informando dos trámites relacionados coa constitución da 

Delegación como Asociación. Deste xeito, comenta que a asociación está xa constituída e que en 

breve poderemos comezar a utilizar o CIF definitivo. 

 

A continuación, o Delegado de Centro comenta que dende o FORO Tecnolóxico da UVigo 

contactaron coa Dirección para que este ano, ao celebrarse de forma virtual, a nosa escola 

participe. Do mesmo xeito, informou dos asuntos que a Dirección da Delegación tratou nunha 

reunión co Director e o Subdirector da EEAE. Un desas cuestións é a posibilidade de atrasar unha 

semana os exames debido ao retraso do inicio do cuadrimestre e unha proposta da Dirección para 

xestionar os fondos para as asociacións universitarias dende a DEAE.  

 

Coa proposta da Dirección da EEAE, coa cal queren “potenciar a Delegación”, esta xestionaría o 

reparto de fondos ás asociacións vinculadas á Escola. Para garantir o reparto óptimo dos fondos, o 

Delegado comenta a necesidade de crear unha nova comisión que tome a decisión sobre os 

orzamentos de forma unánime, e que, en caso de non aceptar a proposta, sexa o medio poida 

manter relacións coas asociacións vinculadas á EEAE. O Secretario informa de que a Dirección da 

Escola quere que unha parte dos fondos poidan destinarse a proxectos, polo que destaca unha 

posible porcentaxe de reparto: 70% para asociacións e 30% para proxectos. 

 

Por último, o Delegado comenta que a Dirección da Escola quere que xestionemos un espazo de 

traballo conxunto para as tres asociacións actuais relacionadas coa EEAE.  

 

3. Debate e votación (de ser preciso) dos puntos tratados no Informe da Dirección 

Ábrese un debate sobre as cuestións anteriores. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra pregunta de novo sobre a cuestión das porcentaxes e comenta a 

posibilidade de preguntar ao alumnado que proxectos queren que se financien. Igualmente, fai un 

chamamento a que a política de preguntar ao alumnado poida desenvolverse con frecuencia. 

 

O Delegado e o Secretario volven explicar como se repartirían os fondos e insisten en que as 

porcentaxes, para evitar confrontacións, poden ser votadas en Xunta de Escola. 

 

Uxía Casal propón que ningún membro da Dirección pertenza a ningunha asociación para evitar 

decisións parciais na futura Comisión. O Delegado comenta que non vai facer falta porque o 

número de membros de cada asociación vai ser o mesmo. 
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Alejandro Sanz explica como funciona a financiación na ESEIDA e resalta a necesidade de ter un 

orzamento propio. Destaca tamén a diferencia co modelo da Delegación de Telecomunicacións na 

que a propia Delegación decide doar os seus cartos ás asociacións. Igualmente, comenta que el non 

é favorable a que un alumno ou alumna financie a outro ou outra do seu mesmo nivel e que pode 

causar malestar e confrontación en caso de aceptar esta proposta. 

 

O Secretario subliña que o interese fundamental da Dirección da Delegación é evitar 

enfrontamentos e destaca que a posición nun inicio da Dirección da Escola era a xestión da 

totalidade dos fondos sen establecer porcentaxes dunha forma similar á usada pola ESEIDA. 

 

Alejandro Sanz continúa preguntando á Dirección se os cartos para a Gradación van na partida 

orzamentaria da Delegación. Igualmente, comenta que un concurso de proxectos cun xurado 

composto por profesores ou persoas do sector pode ser moi interesante. 

 

Nicolás Hernández comenta que as porcentaxes poden ocasionar que haxa máis burocracia de por 

medio e Eugenio Vladislav insiste na idea de que pode haber confrontación, polo que se debe tratar 

con coidado. 

 

O Delegado conclúe explicando en que a Dirección preguntará todas as cuestións non resoltas na 

reunión co Director e Subdirector da EEAE programada para o día seguinte. 

 

Decídese votar se a Delegación acepta a proposta: 

 

Votos emitidos 16 

Votos a favor de aceptar a proposta 5 

Votos en contra de aceptar a proposta 5 

Abstencións 6 

 

Como a proposta non alcanza a maioría absoluta requirida, realízase unha segunda votación: 

 

Votos emitidos 15 

Votos a favor de aceptar a proposta 6 

Votos en contra de aceptar a proposta 6 

Abstencións 3 

 

Como a proposta non rexeitada nin alcanzou a maioría simple en segunda votación e co gallo de 

non repetir unha terceira vez a votación, posponse a toma da decisión final ao final da Xunta de 

Delegación, antes do punto Rogos e Preguntas. 
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4. Debate e votación sobre a proposta de modificación da forma de elección dos 

membros do sector Estudantado da Xunta de Escola da EEAE 

O Secretario explica a proposta de celebrar eleccións a Xunta de Escola anualmente para o sector 

alumnado. Actualmente, ao seren estes representantes elixidos de forma bianual, o alumnado que 

se incorpora en primeiro curso non ten sempre a oportunidade de presentarse e optar a ter 

representación en dito órgano.  

 

Xunto aos problemas que ocasiona que unha parte destes representantes deixe de ostentar a 

condición de Representante do Alumnado ao finalizar o grao, podendo quedar vacantes os seus 

cargos e o alumnado cunha menor representación, o Secretario resalta a necesidade de propoñer 

este cambio. 

 

Uxía pregunta sobre o alumnado de Máster e a súa implicación na Delegación, ao que o Delegado 

contesta que de existir un máis grande que o actual como o habilitante que se quere implantar na 

EEAE, o seu alumnado estaría máis disposto a participar de forma activa. 

 

Votos emitidos 16 

Votos a favor da proposta 13 

Votos en contra da proposta 1 

Abstencións 2 

 

 

5. Modificacións das Comisións da DEAE 

Solicítase a creación dunha Comisión de Asociacións (descrita no Informa da Dirección) que sirva 

como canle de comunicación e relación entre a Delegación e as asociacións vinculadas á EEAE na 

que participe un representante de cada unha das tres asociacións e a Dirección da Delegación, 

dispoñendo cada asociación nunca máis dun representante. Para o cumprimento desta medida, de 

ser un membro da Dirección membro á súa vez dunha das tres asociacións, ocupará o posto que 

lle correspondería á persoa designada pola asociación. Procédese a votar dita proposta. 

 

Votos emitidos 16 

Votos a favor de aceptar a proposta 13 

Votos en contra de aceptar a proposta 2 

Abstencións 1 

 

Deste xeito, apróbase a creación dunha nova Comisión chamada “Comisión de Relación con 

Asociacións - UVigo Amigos” encargada do descrito anteriormente. Para a súa conformación plena 

será precisa a modificación dos Anexos do Regulamento de Comisións. 

 

O Secretario e o Delegado comentan igualmente a necesidade de modificar a Comisión de Revisión 

de Estatutos para poder revisar toda a normativa da DEAE. Con este fin propoñen cambiar o nome 

da Comisión e as mencións de Estatutos a de Normativa no Anexo 1 do Regulamento de 

Comisións. 
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Procédese a votar dita proposta: 

 

Votos emitidos 16 

Votos a favor de aceptar a proposta 13 

Votos en contra de aceptar a proposta 0 

Abstencións 3 

 

 

6. Elección de dous vogais para a AEAE 

María Sampietro explica o funcionamento da AEAE e subliña a importancia de participar 

activamente para poder estar en contacto con outras Delegacións a nivel estatal do noso sector. 

 

Debido á falta de candidaturas, decídese abrir un período de presentación das mesmas 

correspondente coa convocatoria da próxima Xunta de Delegación. 

 

7. Rogos e preguntas 

Eugenio Vladislav Cegarra comeza comentando algunhas cuestións pendentes como a creación 

dunha páxina web e un protocolo para a mesma. Decídese tratar este tema na próxima Xunta de 

Delegación. Igualmente comenta, ao igual que fixo durante as votacións na Xunta a necesidade de 

diferenciar as abstencións de votos en branco. O Secretario responde que ningunha institución 

recoñecida a nivel estatal vota desa forma cando non se realiza unha votación mediante voto 

secreto e que na Xunta de Delegación e na Xunta de Escola nunca se fixo cousa tal. De todas 

formas, insiste en que el votou en branco nas anteriores votacións a excepción da primeira. 

 

Para rematar a súa intervención, Eugenio Valdislav Cegarra abre un debate sobre a lexitimidade da 

toma de decisións nun sistema elixido a través das fórmulas relacionadas coa democracia 

representativa. Na súa opinión, todas as decisións deben pasar polo alumnado antes de ser tomadas 

e cree que os Representantes do Alumnado toman as decisións de forma ilexítima se non o fan. O 

Delegado e o Subdelegado posiciónanse a favor da utilización das fórmulas de elección actuais 

comentan que si existe lexitimidade porque os Representantes do Alumnado foron elixidos de 

forma democrática polo alumnado, que depositou neles a súa confianza á hora de tomar decisións 

e que existen formas de control destas figuras. 

 

Debido á incapacidade de continuar na Xunta por problemas persoais, o Delegado de Centro 

delega a Presidencia da Xunta na Tesoureira da Delegación, que modera ata o remate da Xunta. 

 

O Secretario comenta varias cuestións, como son a importancia de asistir ás Xuntas de Delegación 

(pois existen protocolos de control e sanción en caso de non acudir reiteradamente) e que se 

enviarán o antes posible os protocolos aprobados na última Xunta ao alumnado. Estes, aínda que 

non fosen enviados, si eran válidos por aprobarse en Xunta de Delegación e avisar ao alumnado 

mediante medios telemáticos. 
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Para finalizar, o Secretario, como Delegado de Segundo Curso, explica una queixa xeneralizada que 

lle transmitiron algúns compañeiros e compañeiras que cursan Química sobre os problemas de 

aforo que obrigan a que as clases sexan telemáticas. 

 

Pablo Magariños, Delegado de Primeiro Curso, comenta a problemática máis a fondo e explica que 

está en contacto coa profesora da materia para chegar a unha solución ao agrado de todos e todas. 

Nicolás Hernández, Martín Pérez e Pablo Magariños destacan os problemas que ten a Aula 

Multiusos. 

 

O Secretario e Delegado de Segundo acorda co Delegado de Primeiro que este último pregunte 

aos seus compañeiros e compañeiras e que en función diso, o Secretario comenta esta problemática 

na próxima reunión coa Dirección da Escola. 

 

Finalmente, Pablo Magariños explica que teñen unha problemática en primeiro á hora de crear 

grupos para as prácticas de Química. Enrique García, como exDelegado de Primeiro e actual 

Delegado de Segundo, coméntalle uns consellos que poden ser de utilidade á hora de conformalos. 

 

 

 

Sen máis asuntos que tratar, dáse por rematada a Xunta ás 21:40. 

 

 

 

Vigo, a 24 de febreiro de 2021 

 

Secretaría da Delegación do Estudantado da EEAE 


