Volem expressar el nostre rotund desacord pel desenvolupament de la segona votació del
claustre extraordinari del passat 23 d’octubre tot EXIGINT que es publiquin com a ACORD DE
CLAUSTRE la moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada favorablement
pels claustrals presents sense que s’hagués demanat per part de ningú la prèvia comprovació
del quòrum. És molt greu que no se'ns va informar per part del Rector ni de la Secretaria fins
després del resultat de la votació, de que suposadament, no hi havia quòrum i, per tant, sense
poder-se comptar públicament. Això suposa una ocultació d'informació al sí de la Mesa, del
Claustre Universitari i per tant, a la comunitat UPC.
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
2. Publicar el text la MOCIÓ 2 del Álvaro Mellado que exigim sigui Acord de Claustre, que
la va votar favorablement.
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 motiusabans de l’inici del claustre, però demanem que es publiquin totes per respecte a
l’exercici dels claustrals.
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.
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.

Volem expressar el nostre rotund desacord pel desenvolupament de la segona votació del
claustre extraordinari del passat 23 d’octubre tot EXIGINT que es publiquin com a ACORD DE
CLAUSTRE la moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada favorablement
pels claustrals presents sense que s’hagués demanat per part de ningú la prèvia comprovació
del quòrum. És molt greu que no se'ns va informar per part del Rector ni de la Secretaria fins
després del resultat de la votació, de que suposadament, no hi havia quòrum i, per tant, sense
poder-se comptar públicament. Això suposa una ocultació d'informació al sí de la Mesa, del
Claustre Universitari i per tant, a la comunitat UPC.
Exigim més TRANSPARÈNCIA:
1. Publicar el MANIFEST que va llegir en Carles Pons tot i el compromís del equip de
direcció a fer-ho públic al claustre
2. Publicar el text la MOCIÓ 2 del Álvaro Mellado que exigim sigui Acord de Claustre, que
la va votar favorablement.
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 motiusabans de l’inici del claustre, però demanem que es publiquin totes per respecte a
l’exercici dels claustrals.
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.
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.

Roger Rovira Sancho

Volem expressar el nostre rotund desacord pel desenvolupament de la segona votació del
claustre extraordinari del passat 23 d’octubre tot EXIGINT que es publiquin com a ACORD DE
CLAUSTRE la moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada favorablement
pels claustrals presents sense que s’hagués demanat per part de ningú la prèvia comprovació
del quòrum. És molt greu que no se'ns va informar per part del Rector ni de la Secretaria fins
després del resultat de la votació, de que suposadament, no hi havia quòrum i, per tant, sense
poder-se comptar públicament. Això suposa una ocultació d'informació al sí de la Mesa, del
Claustre Universitari i per tant, a la comunitat UPC.
Exigim més TRANSPARÈNCIA:
1. Publicar el MANIFEST que va llegir en Carles Pons tot i el compromís del equip de
direcció a fer-ho públic al claustre
2. Publicar el text la MOCIÓ 2 del Álvaro Mellado que exigim sigui Acord de Claustre, que
la va votar favorablement.
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 motiusabans de l’inici del claustre, però demanem que es publiquin totes per respecte a
l’exercici dels claustrals.
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.
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.

Laura Pérez Martínez

Volem expressar el nostre rotund desacord pel desenvolupament de la segona votació del
claustre extraordinari del passat 23 d’octubre tot EXIGINT que es publiquin com a ACORD DE
CLAUSTRE la moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada
favorablement pels claustrals presents sense que s’hagués demanat per part de ningú la prèvia
comprovació del quòrum. És molt greu que no se'ns va informar per part del Rector ni de la
Secretaria fins després del resultat de la votació, de que suposadament, no hi havia quòrum i,
per tant, sense poder-se comptar públicament. Això suposa una ocultació d'informació al sí de
la Mesa, del Claustre Universitari i per tant, a la comunitat UPC.
Exigim més TRANSPARÈNCIA:
1. Publicar el MANIFEST que va llegir en Carles Pons tot i el compromís del equip de
direcció a fer-ho públic al claustre
2. Publicar el text la MOCIÓ 2 del Álvaro Mellado que exigim sigui Acord de Claustre,
que la va votar favorablement.
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 motiusabans de l’inici del claustre, però demanem que es publiquin totes per respecte a
l’exercici dels claustrals.
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.
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.

Marc Herrera Gimenez

Volem expressar el nostre rotund desacord pel desenvolupament de la segona votació del
claustre extraordinari del passat 23 d’octubre tot EXIGINT que es publiquin com a ACORD DE
CLAUSTRE la moció 2 presentada per l’estudiant Álvaro Mellado. Va ser votada favorablement
pels claustrals presents sense que s’hagués demanat per part de ningú la prèvia comprovació
del quòrum. És molt greu que no se'ns va informar per part del Rector ni de la Secretaria fins
després del resultat de la votació, de que suposadament, no hi havia quòrum i, per tant, sense
poder-se comptar públicament. Això suposa una ocultació d'informació al sí de la Mesa, del
Claustre Universitari i per tant, a la comunitat UPC.
Exigim més TRANSPARÈNCIA:
1. Publicar el MANIFEST que va llegir en Carles Pons tot i el compromís del equip de
direcció a fer-ho públic al claustre
2. Publicar el text la MOCIÓ 2 del Álvaro Mellado que exigim sigui Acord de Claustre, que
la va votar favorablement.
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 motiusabans de l’inici del claustre, però demanem que es publiquin totes per respecte a
l’exercici dels claustrals.
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.
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.

Álvaro Mellado

