
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 13/10/2016 

   

ASSISTENTS: Carlos Castelló Vercher, Samuel Fenollosa Aguilar, Èric Nadal Mira, i 

Maria Sanz Cervera.  

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

Comunicació, amb l’assistència dels membres indicats, el dia 13 d’octubre de 2016, a 

les 14.10 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.  Informe de coordinació.  

3.  Elecció de representants per a la Trobada de Formació.   

4. Elecció de membre per a la comissió elaboradora del Reglament d’Elecció de      

membres d’ADR.   

5.  Publicació d’actes segons el reglament marc.  

6.  Eleccions a delegat (parcial) 24 de novembre de 2016.  

7.  Compra de material d’oficina.  

8.  Torn obert de paraula. 

 

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

Queda aprovada per assentiment.  

 

2. Informe de coordinació.  

Ja hi ha logotip definitiu per a l’ADR i es passarà a tots els sindicats i membres de 

l’ADR perquè l’utilitzen. 

 

- Des de la coordinació hi ha una reunió pendent amb l’AEIT (Associació d’Estudiants 

de Traducció i Interpretació) perquè volen saber més sobre l’ADR.  

- Col·laboradors: hem rebut nous correus de persones interessades, dilluns serà la reunió 

amb ells, la intenció és que hi hagueren nous col·laboradors.  

-Eleccions. Pròximament hi haurà eleccions i hem de fer campanya per les xarxes 

socials, a banda de passa classes.  

-Cafeteria. Va a fer-se una graella comparativa de preus de cafeteries.  

 

3. Elecció de representants per a la Trobada de Formació.   

En la CAE es va tractar el tema de la trobada de representants, per l’ADR de la FFTiC 

aniran els companys, Samuel Fenollosa Aguilar i Katherin Mendoza Sosa. 

 

 



 

 

 

4. Elecció de membre per a la comissió elaboradora del Reglament d’Elecció 

de membres d’ADR.   

Des de la Junta Electoral s’ha d’elegir un representant de l’ADR per a fer un reglament 

marc per a les eleccions de delegats. S’elegeix a Èric Nadal Mira i de suplent a Carlos 

Castelló Vercher.  

 

5. Publicació d’actes segons el reglament marc.  

Les actes s’hauran de dur impreses segons el reglament, Caldrà parlar amb Ana Rosa 

perquè ens facilite un tauler, penjar-lo en la porta de l’ADR i publicar-les ahi també.  

 

6. Eleccions a delegat (parcial) 24 de novembre de 2016.  

Hi ha dos formes per a convocar aquestes eleccions, o bé el degà fa un informe 

sol·licitant-les o bé no dir res i convocar-les de manera parcial. En Deganat es va decidir 

que aquestes foren parcials. El calendari es repartirà als membres de l’ADR.  

El dia 10 de novembre acaba el termini per a presentar candidatures, abans s’ha de fer 

campanya. Es parlarà amb els col·laboradors per a saber la seua opinió. 

El dia 24 de novembre seran les eleccions. Es parlarà amb l’administradora per veure si 

es pagarà als membres de les meses, l’elecció dels membres es farà per sorteig en tota la 

facultat i s’imprimirà aquest reglament per a penjar-lo al tauler.  

 

7.  Compra de material d’oficina.  

Es recorda als membres de l’ADR que han d’anar fent un llistat sobre el material que 

creuen necessari per a comprar-ho abans que acabe l’any.  

 

8. Torn obert de paraula. 

Pren la paraula Samuel Fenollosa per a informar que ha mort Dario Fo i es proposa que 

es publique al Facebook de l’ADR. 

Carlos Castelló informa que si volem un blog per a l’ADR hem de parlar amb 

pedro.j.sanchez@uv.es.  

 

El coordinador alça la sessió a les 15.30 hores, de la qual estenc, com a secretari, 

aquesta acta.   

  

Vist i plau   

 

El secretari                                                                                                   El coordinador  

Èric Nadal Mira                                                                             Carlos Castelló Vercher 


