
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ADR DE LA FACULTAT DE 

FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ (2/02/2016) 

 

ASSISTENTS: Miguel Bisbal Blasco, Josep Martínez Vidal, Carlos Castelló Vercher, Naxo 

Garcia Molina, Alba Sanz Mira,  Katherin Mendoza Sosa, Samuel Fenollosa Aguilar, Sabela 

Pérez Silvestre, Xavier Olivares, Bárbara Pérez Bañón, Perla Perucho Núñez, Maria Sanz 

Cervera i Èric Nadal Mira. 

Es reuneix en sessió ordinària l’ADR de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, amb 

l’assistència dels membres indicats, el dia 9 de febrer de 2016, a les 14.30 h, a la sala de l’ADR, 

amb el següent ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau  

2. Programa conèixer   

3. Pressupostos   

4. Xarxes socials   

5. AGE  

6. Torn obert de paraula    

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau  

Carlos Castelló diu que s’ha de modificar l’acta per a afegir dos noms de dos nous companys a 

la CAT de Filologia Clàssica. 

S’aprova per assentiment.  

 

2. Programa conèixer 

S’informa per part del coordinador del programa conèixer que tindrà lloc els pròxims dies en la 

nostra facultat, el qual tracta de donar la benvinguda a pròxims estudiants de la Universitat per 

part de companys estudiants i mostrar les instal·lacions universitàries.  

 

3. Pressupostos   

S’informa del pressupost econòmic per a l’ADR que serà de 5910.22€ i es proposen dues 

opcions: 

1- Per part de la tresorera, Bárbara Pérez, es proposa repartir a parts iguals aquest 

pressupost entre tots els sindicats i deixar una partida per a l’ADR. 

2- Per part del Coordinador, Carlos Castelló, es proposa que es repartisquen els diners a 

cada sindicat en funció de la representació que es tinga en l’ADR després de les últimes 

eleccions, deixar un fons per a la utilització de l’ADR i el que sobre a finals d’any 

repartir-ho entre tots ja que si no s’utilitzen es perden.  

Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat l’opció de Carlos Castelló, la qual queda de la 

següent forma: 

 

BEA: 1600€ 

SEPC: 1000€ 

SAÓ: 800€ 

ACC: 800€ 

FEU: 600€ 

ADR: 1110.22€ 



D’altra banda s’autoritzen noves firmes per a reprografia dels membres dels consells de 

departament, s’autoritzen els següents companys: 

- Xavier Olivares 

-Naxo Garcia 

- Katherin Mendoza 

 

4. Xarxes socials  

Es proposa fer twitter i pàgina de facebook de l’ADR de la facultat, per a donar a conèixer què 

és l’ADR i què fem. 

S’aprova per unanimitat. 

 

Es crea una comissió per a dur a terme l’organització, aquesta estarà formada per un membre de 

cada sindicat i queda formada pels següents companys: 

 

- Perla Perucho 

- Sabela Pérez 

-Josep Martínez 

-Maria Sanz 

- Katherin Mendoza 

 

5. AGE  

Es diu que el pròxim dijous 18 de febrer de 2016 hi ha AGE al campus de Blasco Ibáñez a les 

16.30h, el lloc encara està per concretar.  

 

6. Torn obert de paraula    

La companya Bárbara Pérez pregunta si posar més microones a la facultat corre a càrrec de 

l’ADR o de la Facultat i proposa posar-ne més. D’aquesta proposta s’acorda demanar en la 

pròxima junta de facultat que es posen més microones i si no buscar alternatives.  

 

 

El coordinador alça la sessió a les 14.56 h, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

 

  

 

Vist i plau  

El secretari                                                                                                                El coordinador 

 

Èric Nadal Mira                                                                                Carlos Castelló Vercher 

 

 

 

 

 

 

 

 


