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Xunta de Delegación de Estudantes da EEAE 

 

Participantes na Xunta de Delegación: 

 

Delegados de Cursos: 

 

Laura María Fernández Paz 

Paula Salomón Fonterosa 

Adrián Toba Caamaño 

María Sampietro Pou 

Pablo Domínguez Estévez 

 

Representantes Xunta de Escola: 

 

Maruxa Bayón Fernández 

Uxía Casal Andrade 

*Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz 

*Enrique García García 

Cristina García Quiñones 

Oscar Hermida López 

Nicolás Hernández Areal 

Sara Del Río Vázquez 

Pablo Rodríguez Rey 

Nicolás Jacobo Urcera Rebolledo 

 

Membros en funcións (sen voto): 

 Raquel Ardao Suárez 

 Miguel Ángel Pérez Álvarez 

*Tamén Delegados de Curso 

 

Excusan a súa ausencia: 

Miguel Rodríguez Giráldez 

 

Outras ausencias: 

Cristopher Castro Traba 

Ana Cambón Periscal 

Xunta de Delegación Ordinaria 

 Comeza a sesión en primeira convocatoria con 15 de 18 membros. 



Delegación de Alumnado da EEAE – Universidad de Vigo 

 

P á g i n a  2 | 7 

 

 

1. Aprobación da modificación da acta das dúas Xuntas de Delegación anteriores 

Apróbase por asentimento 

 

2. Inclusión de puntos se procede 

A Directiva en funcións inclúe os puntos 3, 4 e 11 (este último a petición dos novos 

membros). 

 

 

3. Informe de Dirección 

Raquel Ardao explica a actividade desenvolvida pola DEEA durante o ano 2019 

seguindo o esquema recollido no Anexo I. 

 

Miguel Pérez aclara a necesidade dunha participación moito máis activa por parte do 

alumnado de cara á organización da Graduación en anos vindeiros. 

 

Cristina García explica que os alumnos externos á Delegación que participen na 

organización da Graduación deben estar dirixidos e supervisados por unha 

Comisión de Graduación dentro da Delegación. 

 

Maruxa Bayón engade que de cara á Graduación deste ano, requerirase a participación 

doutros alumnos proximamente. 

 

 

4. Informe de Tesourería 

Cristina García resume a actividade económica da Delegación durante o ano 2019 

seguindo o esquema recollido no Anexo II.  

 

 

5. Elección da nova Dirección da DEEA 

O secretario en funcións, Miguel Pérez, anuncia a única candidatura presentada a 

Delegado/a de Centro, a de Oscar Hermida. Apróbase o nomeamento de Oscar 

Hermida como Delegado de Centro por asentimento. 

 

Oscar escolle o seu equipo de goberno entre os membros da delegación, propoñendo a 

Pablo Rodríguez, Sara del Río e Enrique García, os cales aceptan o cargo. 

 

Sen ningunha obxección, queda conformado o novo equipo de goberno como sigue: 

-Delegado de Centro: Oscar Hermida López 

-Subdelegado: Pablo Rodríguez Rey 

-Tesoureira: Sara del Río Vázquez 

-Secretario: Enrique García García 

 

Eugenio Vladislav Cegarra pregunta cal é o enfoque da nova directiva ao que Oscar 

responde que os primeiros esforzos centraranse na constitución da Delegación como 
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asociación e na adaptación dos estatutos ás necesidades específicas da Delegación e da 

Escola. 

 

Uxía Casal pídelle á nova directiva que estudie a posibilidade tomar medidas  de cara a 

anos vindeiros fronte á situación actual dos horarios do primeiro curso, que concentran 

a maioría das horas en dous días, deixando o resto da semana practicamente baleira. 

Oscar responde que se é unha preocupación xeral do alumnado, a Delegación actuará na 

medida do posible. 

 

 

6. Representación no próximo congreso da AEAE e elección do voceiro da UVigo 

Raquel Ardao, explica que é a AEAE e expón a súa labor como tesoureira dentro da 

asociación. 

 

Engade ademais que a delegación debe escoller un voceiro entre os membros da mesma 

para que representa á Universidade de Vigo nas sucesivas reunións e congresos da 

asociación. As reunións son de carácter ocasional e non acostuman a interferir coas 

tarefas lectivas. Finalmente explica que o cargo non é permanente e pódese designar a 

diferentes persoas para os diferentes congresos. 

 

María Sampietro ofrécese para ocupar o cargo de cara ó próximo congreso mentres a 

nova delegación non decide quen será o próximo representante. 

 

María Sampietro queda designada como portavoz para o próximo congreso e 

queda pendente escoller un novo representante na AEAE en caso de que desexen 

cambialo. 

 

 

7. Elección da representación nas diferentes comisións da Xunta de Escola 

Raquel Ardao explica que existen 3 comisións dentro da Xunta de Escola, a Comisión 

Permanente, a Comisión de Calidade e a Comisión Académica e de Recoñecemento de 

Créditos; sendo os representantes actuais das mesmas Cristina García, Raquel Ardao e 

Gema González-Redondo respectivamente. 

 

Raquel e Cristina explican as funcións principais desenvolvidas por cada unha das 

comisións. Raquel manifesta a intención actual da Escola de elevar o número de 

representantes de alumnos a dous, de modo que polo menos un poida asistir a todas as 

reunións.  

 

Debido a isto, Cristina engade que é necesario escoller a máis dun candidato para cada 

comisión por orde de preferencia, así tanto se se a Escola leva a cabo dito cambio como 

se non, a Delegación xa ten escollidos todos os representantes. 

 

Oscar Hermida aclara que os novos representantes deben escollerse de entre os 

membros actuais da Xunta de Escola. Ademais, ofrécese como representante en 

Comisión Permanente. 
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Uxía Casal, Eugenio Vladislav Cegarra e Nicolás Jacobo Urcera ofrécense como 

candidatos para a Comisión Académica. 

 

Nicolás Hernández e Pablo Rodríguez preséntanse como candidatos para a Comisión de 

Calidade. 

 

Cristina pide o voto secreto. 

 

Realízase a votación para as comisións con máis dun candidato a través dunha enquisa 

en Google Drive (resultados accesibles a través da conta de Gmail da Delegación). Os 

resultados cos candidatos en orden de preferencia polo número de votos son os 

seguintes: 

 

Comisión Permanente: 

1 - Oscar Hermida 
Comisión de Calidade: 

1-Pablo Rodríguez 

2-Nicolás Hernández 

Comisión Académica: 

1-Uxía Casal 

2-Nicolás Jacobo Urcera 

3-Eugenio Vladislav Cegarra 

 

 

8. Designación do portavoz no grupo de interdelegacións 

Cristina García menciona a existencia de dous grupos de whatsapp con participantes das 

distintas delegacións: do Campus de Ourense nun deles e da Universidade de Vigo no 

outro. É necesario seleccionar a unha persoa para que a substitúa e se una ó grupo para 

actuar de intermediaria transmitindo a información das iniciativas interdelegacións. 

 

Nicolás Jacobo Urcera ofrécese para xestionar os grupos e apróbase por 

asentimento. 

 

 

9. Xestión do acceso ó espazo da Delegación 

Miguel Pérez explica que finalmente este ano a escola concedeulle un despacho propio 

á Delegación e que por tanto é necesario xestionar quen ten acceso a dito espazo. 

 

Cristina García opina que os membros da directiva deben ter acceso permanente á sala 

independentemente de que todos os membros poidan utilizala. Ademais aclara que será 

necesario establecer un horario concreto no que o despacho permaneza aberto con algún 

membro dentro para atender as necesidades do alumnado que así o precise. 

 

Raquel Ardao e Cristina García sinalan que o espazo é de uso exclusivo da Delegación 

para utilizalo como almacén dos documentos e pertenzas da DEEA, como espazo para 

celebrar futuras reunións, como punto físico de atención ó estudantado e como 

despacho para diversas xestións oficiais da Delegación. 
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Raquel indica que só unha persoa debe posuír unha copia da chave, para conceder 

acceso ós demais membros hai que entregar unha lista cos nomes das persoas 

autorizadas na conserxería da Escola (a través de Javier Rodeiro) para que, cada vez que 

necesiten usar o despacho, pidan alí que lles abran a porta. 

 

Cris indica que nese caso todos os membros deben aparecer na lista de persoas 

autorizadas para poder acceder cando o necesiten e a copia das chaves debe quedar 

en mans da delegación. 

 

Apróbase por asentimento.  Queda pendente establecer un horario de apertura 

para atender ó estudantado. 

 

 

10. Aprobación, se procede,  da reforma dos estatutos 

Miguel Pérez explica que as eleccións a Delegado de Centro segundo os estatutos deben 

celebrarse a principios de curso xusto despois das eleccións a Delegados de curso. 

Tendo en conta que a Delegación acaba de conformarse en Xaneiro/Febreiro tralas 

eleccións a Xunta de Escola e a membros de Claustro, parece moito máis adecuado 

modificar a normativa para poder votar despois de ditas eleccións. Deste xeito a nova 

Delegación constitúese con todos os novos membros incorporados, polo que a 

renovación de cargos é moito máis eficiente. 

 

Raquel, Miguel e Cristina concordan en establecer o novo período de eleccións a 

partir dunha semana dende que se fai efectivo o cambio nos membros da Xunta de 

Escola, e ata un mes despois do mesmo. 

 

Apróbase por asentimento. 

 

Raquel Ardao propón de cara a futuras xuntas, modificar os estatutos no referente ó 

período mínimo de 7 días lectivos entre que se convoca unha xunta ordinaria e a 

celebración da mesma. Opina que unha marxe tan ampla dificulta enormemente poder 

fixar as reunións de forma rápida, eficiente e que se adapte ós horarios de todos os 

representantes. Propón ademais revisar todos os períodos para convocar reunións, 

eleccións, etc. 

 

 

11. Traspaso da xestión das redes 

Raquel Ardao indica que a conta de correo da Delegación debe estar xestionada polo 

Delegado de Centro e polo Secretario, permitindo o acceso á Tesoureira e o 

Subdelegado para poder acceder ás enquisas, follas de cálculo e outras ferramentas 

necesarias para a súa actividade. 

 

Cristina García indica que ó final da reunión a directiva en funcións reunirase co novo 

Delegado de Centro para facilitarlle todos os contrasinais e cederlle as contas. 
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Engade ademais que no relativo das redes do San Aero, xestionadas ata o momento por 

Ana Cambón, ata que non se reúnan e creen unha comisión ou designen a un 

sucesor para Ana, estas quedarán nas mans do Delegado de Centro. 

 

Apróbase por asentimento. 

 

 

12. Organización de Comisiones 

Raquel Ardao explica que a nova directiva desexa plantexar a creación de novas 

comisións dentro da Delegación para axilizar o seu funcionamento. E cédelle a palabra 

ao novo Secretario. 

 

Enrique García propón a creación de dúas novas comisións: Comisión de 

Renovación Estatutaria, encargada de revisar e modificar os estatutos en caso de que 

fose necesario; e Comisión Permanente de Garantías, que regule o cumprimento das 

normas vixentes nos estatutos. 

 

Raquel propón tamén a creación dunha comisión específica para organizar a 

graduación. 

 

Miguel Pérez ofrécese para crear un Anexo recollendo as novas Comisións e as súas 

diferentes funcións e limitacións, así como o número de integrantes e adxuntalo na 

presente acta. 

 

Apróbase por asentimento. 

 

13. Rogos e preguntas 

Maruxa Bayón expón o seu interese por participar activamente na organización do San 

Aero 2020, polo que pregunta cando sería un bo momento para iniciar a labor 

organizativa para que lles de tempo a facelo de forma adecauda. 

 

Cristina García responde que o importante é establecer prazos e fechas para as 

diferentes actividades e obxectivos. Ademais, considera que o óptimo é empezar sobre 

Abril/Maio cando as empresas están todavía activas e hai tempo suficiente para 

organizar todo. No caso de facerse un concurso de deseños de camisetas, é necesario 

facelo durante o cuadrimestre, porque se se espera ata finais de abril, a participación 

será escasa pola proximidade dos exames. 

 

Enrique García comenta que de cara a futuras reunións sería útil presentar as 

candidaturas para as diferentes comisións de forma previa á propia Xunta. 

 

 

 

Ourense, 13 de Marzo de 2020. 
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Secretaría da Delegación do Alumnado da EEAE 


