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Xunta de Delegación de Alumnado da EEAE 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

 

Pablo Domínguez Estévez 

Miguel Rodríguez Giráldez 

María Sampietro Pou 

Adrián Toba Caamaño 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

Cristopher Castro Traba 

Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

Enrique García García 

Cristina García Quiñones 

Óscar Hermida López 

Nicolás Hernández Areal 

Sara Del Río Vázquez 

Pablo Rodríguez Rey 

Nicolás Jacobo Urcera Rebolledo  

 

Representante Claustro: 

 

Alejandro Sanz Fonta 

 *Tamén Delegados de Curso 

 

Excusan a súa ausencia: 

 

 Paula Salomón Fonterosa 

 

Outras ausencias: 

 

Laura María Fernández Paz 
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Xunta de Delegación Extraordinaria  

Comeza a sesión en segunda convocatoria con 16 dos 18 membros de forma telemática. 

 

1. Informe da Dirección 

O Delegado de Centro, Óscar Hermida, comenta brevemente a situación actual, posto 

que o máis importante xa se falara no grupo de Whatsapp común da Delegación. Destaca 

que mantivo varios encontros co CEUVI nos que se salientou a utilidade das queixas 

nesta situación, as cales estaban a ser recollidas polo Consello. 

 

2. Aprobación da acta da Xunta de Delegación Anterior 

Apróbase por asentimento 

 

3. Inclusión de puntos se procede 

Para recoller aqueles puntos que se queren engadir para tratar na Xunta, procédese a 

abrir unha quenda de intervencións. María Sampietro, Cristina García,  Enrique García e 

Eugenio Vladislav Cegarra solicitan intervir. 

 

María Sampietro solicita incluír un punto na orde do día para explicar un documento 

remitido dende a AEAE co fin de recoller a posición da DEEAE sobre as prácticas 

externas en empresas. 

 

Cristina Quiñones comenta a súa intención de engadir un punto no que se puidese 

debater sobre o funcionamento de cada comisión. 

 

Enrique García García solicita a inclusión dun punto para a realización dunha 

modificación dos Estatutos da DEEAE que afecta ao punto de designación de 

características de cada comisión. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra amosa a súa vontade de incluír un punto sobre outra 

modificación estatutaria, acordándose finalmente unificar ámbalas dúas modificacións 

nun único punto. 

 

Finalmente, Óscar Hermida comenta que cre que o punto proposto por Cristina García 

pódese tratar no punto de designación das características das comisións, polo que se 

acorda non incluír este punto. Ademais, Cristina García pregunta se o punto proposto 

por Enrique García tamén se podería incluír no dito punto, aclarando este último que 

como a modificación estatutaria está relacionada coa designación das características das 

comisións, ten que ser tratado obrigatoriamente con anterioridade. 

 Deste xeito acórdase incluír os seguintes puntos: 

• Modificación dos Estatutos da DEEAE (Punto 7) 

• Explicación do documento para recoller a opinión da DEEAE 

en relación ás prácticas externas ante o próximo Congreso da 

AEAE (Punto 9) 

• Comunicación e redes sociais da DEEAE (Punto 11) 
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4. Escoller 2º vogal para os congresos da AEAE 

Para a selección do ou da 2º vogal postúlase Alejandro Sanz Fonta como único candidato 

inicialmente. Por se alguén máis quere presentarse, María Sampietro explica cales serían 

as funcións do cargo. 

 

Antes da explicación, o secretario da DEEAE, Enrique García pide desculpas, pois na 

última Xunta de Delegación comprometérase a solicitar as candidaturas con 

anterioridade, aínda que neste ocasión non foi posible. 

 

María Sampietro explica que as principais funcións son asistir aos congresos da AEAE, 

de forma que participe nos encontros e nas comisións que non poida participar a 

primeira vogal. Tamén comenta que o ou a segunda vogal terá un correo propio para as 

reunións telemáticas e demais casos nos que puidese ser preciso, ademais de que servirá 

como substituto ou substituta da primeira vogal. 

 

María Sampietro reafirma a candidatura de Alejandro Sanz. Deste xeito, anímase ao 

candidato a explicar por que se presenta. Alejandro Sanz comenta que cre positivo 

participar nos Congresos da AEAE, así como que pode aportar ao estar inmerso en 

varios proxectos relacionados co ámbito da enxeñaría. 

 

Ao non haber máis candidatos ou candidatas, queda Alejandro Sanz Fonta 

proclamado como 2º vogal da DEEAE na AEAE, facendo constar o seu DNI.    

 

5. Completar os representantes para as comisións da Xunta de Escola 

Debido ao cambio nas relacións de representatividade na Xunta de Escola, faise preciso 

realizar a elección de novos membros para aquelas nas que faltan membros titulares ou 

suplentes. Os representantes a elixir son, segundo as comisións: 

 

• Comisión Permanente: 

Precísase dun titular e dun suplente. 

• Comisión Académica e de Recoñecemento de Créditos: 

Representantes xa cubertos. 

• Comisión de Garantía Interna e Calidade: 

Precísase dun suplente. 

 

Para a Comisión Permanente, coméntase que non se reúne moi habitualmente. Cristina 

García, que participou na mesma indica que nela se tratan temas como a xestión dos 

recursos da EEAE. Uxía e Pablo preséntanse de xeito que as prazas queden cubertas se 

non hai máis candidatos. Finalmente, e de común acordo, queda proclamada 

Uxía como segunda titular e Pablo como suplente. 

 

Na Comisión de Garantía Interna e Calidade, Óscar Hermida destaca a importancia 

deste, e el mesmo preséntase de non haber máis candidatos. Deste xeito e ao non 

presentarse máis candidatos, queda proclamado Óscar Hermida como suplente 

nesta comisión.  
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6. Designar as persoas encargadas de realizar os informes para o alumnado 

respecto ás diferentes xuntas e comisións 

O Subdelegado de Centro, Pablo Rodríguez propón xa nun inicio que a persoa encargada 

de actuar como voceiro nas Xuntas de Escola sexa o Delegado de Centro, Óscar 

Hermida, e que para as comisións, sexa a persoa que fora máis votada ou vaia en cabeza 

na lista. 

 

Eugenio Vladislav Cegarra menciona que esta tarefa debería recaer nun dos dous 

titulares de cada comisión e Cristina García expón que o máis adecuado sería que se 

chegue a un acordo entre as persoas destinadas a cada comisión por se algunha delas 

ten máis facilidade para cumprir este labor. Seguindo esta liña, Uxía indica que ela non 

sabe e procura tomar notas, aínda que subliña que sería preferible non ter parámetros 

estritos. 

 

Cristina García resalta tamén a importancia de facer un labor de divulgación das cousas 

máis importantes que se falen, como ocorreu, según ela, co grao aberto que se quería 

implantar. Así, Eugenio Vladislav Cegarra fai unha serie de propostas, como son a 

elaboración dun padrón con logo para estes informes ou a difusión mediante correo, 

posto que ao seu xuízo é máis formal. 

 

Cristina García e Óscar Hermida, en resposta ao comentario anterior, mencionan que 

o correo xa está en uso e que moita xente nin o le. Tamén Cristina García comenta que 

os padróns xa existen e é cuestión de difundilos aos encargados de elaborar os informes. 

Aínda así, o secretario, Enrique García, resalta que a idea queda recollida.  

 

Finalmente, acórdase que os representantes nas diferentes comisións elaboren 

un consenso para decidir a persoa que elabore os informes, e que Óscar 

Hermida, o Delegado de Centro, elabore os informes da Xunta de Escola. 

 

7. Modificación dos Estatutos da DEEAE 

Mentres que Eugenio Vladislav Cegarra acepta que a modificación se leve a cabo noutro 

momento, o Secretario, Enrique García expón a modificación estatutaria precisa para 

detallar posteriormente as características das comisións da DEEAE. Deste xeito, propón 

a modificación dos Estatutos da DEEAE no seu Artigo 23, Apartado 1, polo que se 

establece a obriga do secretario de participar en todos os órganos colexiados da DEEAE 

para que a presencia do mesmo se poida decidir no momento da creación de comisión. 

 

Así, realiza a seguinte proposta de modificación: 

 

1. Asumir a secretaría da Xunta de Delegación, así como de calquera outros Órganos 

colexiados que no mesmo ámbito se establezan regulamentariamente, levantando Acta das 

súas sesións, de non establecerse doutra forma no momento da creación das mesmas.* 

Para facilitar a comprensión do cambio, Óscar Hermida pide ao Secretario que o mostre 

en pantalla. Tanto Óscar Hermida como Pablo Rodríguez axudan na explicación. Sen 

obter oposición algunha, queda aprobado o cambio por asentimento. 

*Subliñada a parte que foi engadida 
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8. Designar características das comisións da DEEAE 

Para comentar cal é a posición da Dirección, o Secretario, Enrique García explica as 

características acordadas. Comenta que as comisións deberían ter distinta forma 

segundo o tema que traten, e que estean reguladas nos Estatutos. Destaca que as 

comisións pequenas poderían ter unha Presidencia-Portavocía-Secretaría nunha persoa, 

sumando, segundo o tamaño da comisión, unha Secretaría ou Vicepresidencia á parte. 

 

Para dar a coñecer o labor da comisión, o Voceiro deberá comparecer en todas as 

Xuntas de Delegación. Para participar, sinala que as comisións internas (nas que só 

poden participar membros da DEEAE, en contraposición ás abertas) poidan recibir 

propostas cunha certa formalidade. Para a elección dos representantes, este proceso 

faríase de forma democrática, sendo representantes as persoas con máis votos. 

 

Sobre a Comisión Permanente de Garantías, propón 3 membros e unha función desta 

de carácter consultivo, dando aviso dos incumprimentos ou violacións estatutarias, 

pendente de incluír posibles sancións nunha futura reforma dos Estatutos. Sobre a 

Comisión de Renovación Estatutaria, propón tamén 3 membros con presencia do 

Secretario. Para as comisións de Organización da Graduación e de San Aero, propón 

que sexan abertas e tamén de tres persoas máximo da DEEAE, cun número variable de 

estudantes que poidan participar. 

 

Uxía Casal fai un comentario sobre as prácticas mencionadas no documento da AEAE, 

ao que Óscar Hermida aclara que son prácticas en substitución de materias optativas. 

Eugenio Vladislav Cegarra, pide que se trate este tema no punto correspondente. 

 

Cristina García, presenta a súa proposta, que define como máis realista e práctica para 

a cal non é preciso facer unha reforma estatutaria. Na súa proposta insiste en dous tipos 

de comisións, as internas e as abertas. Para explicar a súa proposta amosa un documento 

no que vén recollida. Explica que nas externas é preciso a presenza da tesoureira e que 

nestas hai que ter un gran control 

 

Eugenio Vladislav Cegarra propón que as externas non teñan máximo e menciona a 

presenza da figura dun moderador. Enrique García menciona que os postos de control 

deberían estar en mans da Delegación, ao que concorda. Cristina García, ante a opinión 

de Eugenio Vladislav Cegarra de que non é preciso que a tesoureira estea nas comisións 

abertas, responde que a xestión dos recursos económicos é fundamental para este tipo 

de comisións. 

 

O Delegado de Centro resalta a idea proposta por Cristina García de manter unha 

estabilidade orgánica e destaca que a figura do moderador pode xuntarse coa 

Presidencia-Portavocía-Secretaría (Presidencia) proposta por Enrique García. Eugenio 

Vladislav Cegarra volve subliñar que a presenza da tesoureira pode facer que teña unha 

maior carga de traballo. 

 

Así, Enrique García e Cristina García quedan en elaborar un documento 

conxunto a presentar a petición do Delegado e o Subdelegado de Centro na 

próxima Xunta. 
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9. Votar se se desexa escoller un representante da delegación de cara ao 

CEUVI 

Óscar Hermida solicita que ou ben se manteña el como representante ante o CEUVI 

ou se vote a alguén de ser preciso. Moitos membros da DEEAE manifestaron a súa 

conformidade con que continúe como representante, e, ao non haber obxección, 

continúa como representante ante o CEUVI.  

 

10. Explicación do documento para recoller a opinión da DEEAE en relación ás 

prácticas externas ante o próximo Congreso da AEAE  

María Sampietro explica que a AEAE envioulle un documento como 1ª vogal da DEEAE 

para recoller a opinión dos membros da Delegación con prazo de ata o día 15 de maio. 

 

Cristina García menciona que en moitos casos as prácticas en empresas non teñen 

remuneración e son destinados a realizar moitos procesos de xestión de documentos. 

Resalta que é moi difícil que se poidan facer prácticas no estranxeiro e en moitos casos 

son noutras cidades de España. 

 

María Sampietro subliña que sería interesante ter coñecemento da opinión 

do alumnado de 4º, polo que finalmente realizará dúas enquisas. 

 

11. Comunicación e redes sociais da DEEAE 

Enrique García menciona que estaría ben, unha vez formada a asociación tal e como se 

acordou, facer unhas contas en redes sociais para a Delegación, distintas ás de San Aero. 

A proposta é ben recollida e Cristina García propón tratalo nun punto máis amplo 

noutro momento. 

 

O Secretario tamén comenta que resultaría interesante realizar unha guía para o novo 

alumnado coas facilidades e os servizos preto da universidade. Uxía Casal menciona 

tamén que cabería a posibilidade de mencionar a oferta de cursos de galego, evitando 

posibles problemas como o sucedido en 1º. Tanto María Sampietro como Cristina 

García destacan que xa tiñan coñecemento previo de que o grao se impartía en galego 

e castelán, e Óscar Hermida e Enrique García destacan que sería interesante propoñer 

á escola unha mellor difusión dos cursos de idiomas.  

 

Finalmente, acórdase recoller as propostas e remitilas á Dirección da Escola. 

 

12. Rogos e preguntas 

Nesta sección, Eugenio Vladislav Cegarra, como Delegado de 2º, propón tanto falar da 

queixa pendente do seu curso sobre o profesor de Estatística na Xunta de Escola do día 

seguinte, como facer unha web da Delegación. 

 

Sobre a queixa, o Delegado de Centro ve positivo volver retomar o tema da queixa de 

2º curso, pois tal e como menciona o Delegado de dito curso, non tiveron dende a súa 

presentación unha reposta e propón mencionala no punto de rogos e preguntas 

da Xunta da Escola do día seguinte. 
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Sobre a web, Cristina García menciona que esta proposta debe ser a futuro e non 

facerse, polo tanto, de forma rápida. Así, propón que a Delegación investigue como 

teñen as súas páxinas webs outras delegacións, podendo incluír un banco de 

apuntamentos. 

 

Enrique García comenta a posibilidade de ter un espazo propio dentro da web da UVigo, 

máis concretamente dentro do apartado de Estudantado na sección da EEAE, ao que 

Cristina García menciona que non se tería moita flexibilidade para traballar con ela, polo 

que sería mellor unha opción externa. 

 

 

Sendo as 20:36, dáse por rematada a Xunta de Escola Extraordinaria. 

 

 

Vigo, 26 de maio de 2020 

Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


