
Acta AUPFP 12-06-12 - Última Assemblea ordinària del curs

•CEUPF

A la reunió d'ahir érem uns quants de Poblenou--> S'han enviat les esmenes a la llista. 
 
Facultat de Traducció: 

- Segons el vicedegà (amb qui la C s'ha posat en contacte) els representants van fer una 
petició per tal de que els representants al CEUPF es presentessin i es votessin a les 
mateixes classes, però ni la delegada de l'A ni la L en sabien res. 
Això és injust perque si no vas a la reunió no pots votar i igualment només podries triar gent 
de la teva classe. 

- Per a actuar s'esperaran a que cada curs fassi la seva reunió i a veure qui surt, s'ha de 
parlar amb ells per que han de passar per l'assemblea, però la Facultat "s'ho ha passat pel 
forro". 

Facultat de Comunicació: 

- Com a representants: 3 de moment
- Com a lliures: 2

TASQUES:

--> A preguntarà a la M si vol ser la que falta.
--> Quan sapiguem si ho fa he d'enviar un correu al SACU amb els noms i els mails, encara 
que no ho sapiguem enviaré la privisional com a molt tard el dijous. 

ESUP

- L'H no sap com s'ha fet la tria del CEUPF.

- 1 lliure

TASQUES: 

- H es presenta com a lliure (i serem 2)
- P Parlar amb en X per saber com han sortit aquestes persones del CEUPF

Altres:



--> C i A parlaran amb la gent de llengües aplicades a veure que fan ells. 

•SOPAR + ASSEMBLEA ESTRATÈGICA

---> DIVENDRES 28 DE JUNY, la idea és anar a Bac de Roda després d'una assemblea 
estatègica.

TASQUES: 

- M  :   Preparar l'assemblea estratègica a partir dels punts que vam tractar a l'ocupació. (si algú 
més s'hi apunta perfecte). 

•BIBLIOTECA

- Ahir un es va trobar a C i em va dir que ahir va enviar els mails a Secretaria General i 
Rectorat

- Si no tenim contesta dijous s'enviarà un recordatori.

- S'han imprimit cartelles dels nous horaris de la Biblioteca i ja s'han penjat. S'han agafat 4€ 
del pressupost de l'assemblea.

•ALTRES

Selectivitat: S'han apuntat denúncies als fulls blaus que guien els estudiants cap a les PAU. 
- Al Claustre es va aprovar una moció per la qual al curs d'introducció a la universitat es 
parlarà de les associacions i assemblees. 

TASQUES: 

- Enviar un correu al SACU per veure com ho faran i dient que ens agradiaria que algú de 
l'assemblea ho expliqués


