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EXIGIM que es publiquin com a ACORD DE CLAUSTRE del 23 d’octubre la
moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada
favorablement pels claustrals presents sense que s’hagués demanat la
prèvia comprovació del quòrum.

És competència del Claustre. Es tractarà en la
discussió i aprovació de l’acta de la sessió.
Reglament Claustre.
Article 18. Adopció d'acords
4. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han
d'estar presents, almenys, el president o presidenta i el
secretari o secretària i una tercera part dels membres
efectius restants del Claustre Universitari. Abans
d'iniciar una votació, qualsevol membre del Claustre
Universitari pot demanar la verificació del quòrum.

Exigim més TRANSPARÈNCIA:
1. Publicar el MANIFEST que va llegir en Carles Ponsa tot i el compromís
del equip de direcció a fer-ho públic al claustre.

Està publicat a la web, a l’apartat de documentació
de la sessió del claustre.
El suport a l’estudianta de la UPC en presó preventiva s’ha
centralitzat a l’ESEIAAT, amb el suport de la Vra. de Docència i
Estudiantat.
Es proposa donar el suport del Consell de Govern al comunicat
que ha fet l’ESEIAAT:
https://eseiaat.upc.edu/ca/noticies/comunicat-direccio-eseiaat

2. Publicar el text de la MOCIÓ 2 de l’Álvaro Mellado que exigim
sigui Acord de Claustre, que la va votar favorablement.
Està publicat a la web, a l’apartat de documentació de la
sessió del claustre i referenciat a la notícia del claustre en la
web UPC, amb un enllaç.
El 25 d’octubre es va fer un “Acord conjunt del Consell de direcció, els
directors i directores, degans i deganes de centre i del Consell de
l'estudiantat referent a les mesures per a garantir a l’estudiantat
de la Universitat Politècnica de Catalunya la possibilitat d'accedir a
l'avaluació única al final del primer quadrimestre del curs actual”

El punt 6 de l’ordre del dia proposa la ratificació del Consell de
Govern d’aquest acord.

3. Publicar TOTES LES MOCIONS rebudes tot i que la mesa decideixi
no acceptar-les. Segons el reglament, és potestat de la mesa acceptar-les o
no -justificant els motius- abans de l’inici del claustre, però demanem que es
publiquin totes per respecte a l’exercici dels claustrals.

Ès competència de la Mesa del Claustre
Es traslladarà la petició a la Mesa per a la seva discussió

4. Fer arribar amb suficient antelació la documentació de treball i
per igual a tots els membres de la MESA. Aquest sol·licitud és
necessària perquè:

a. En més d’una ocasió, la informació ha arribat al representant del PAS més tard
que a la resta dels membres.
b. Habitualment no està penjada i s’ha de decidir sobre procediments “in situ”
sense previ coneixement, la qual cosa dificulta actuar amb coneixement de causa
i responsabilitat envers el càrrec.

És competència de la Mesa del Claustre
Es traslladarà la petició a la Mesa per a la seva discussió, però:
• La documentació arriba per igual a tots els membres (llista de
distribució)
• Les mocions de darrer hora s’han de tractar amb fortes
limitacions de temps

5. Evitar la modificació a conveniència de l’equip rectoral de l’ordre
d’exposició dels punts de l’ordre del dia aprovat prèviament per
Consell de Govern. A més, és esgotadora la reiterada tendència a deixar com
a darrers punts aquells temes més relacionats amb l’estudiantat i el PAS.
Convindria ser més equitatiu.

Es competència de la Mesa del Claustre.

 Al Claustre del 23 d’octubre hi havia un únic punt de l’ordre del dia
Reglament Claustre.
Article 8. Ordre del dia
4. En qualsevol moment, la Mesa pot acordar el canvi de l'ordre de discussió dels punts de
l'ordre del dia.

Article 22. Naturalesa i funcions

• 3. Són funcions de la Mesa:
• a. Moderar la sessió i ordenar els debats.
• e. Adoptar les decisions i les mesures que considera convenients per facilitar el
desenvolupament de les sessions.
• g. Decidir sobre l'alteració de l'ordre de discussió dels punts de l'ordre del dia.

