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Capítol I. Disposicions generals 
Article 1. Naturalesa 

D’acord amb l’article 98.1 dels Estatus de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Delegació 
d’Estudiants és l’òrgan de coordinació dels representants dels estudiants de grau i màster 
universitari dins l’àmbit de la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG). 

Aquest òrgan es defineix com la Delegació d’Estudiants de l’EPSEVG, terme a partir del qual ens 
hi referirem en aquest document, així com en la seva identitat física i digital. 

Article 2. Composició i mandat 

La composició de la Delegació d’Estudiants és la que s’estableix al Reglament d’organització i 
funcionament de l’EPSEVG, en el seu Article 37. 

Article 3. Funcions 

La Delegació d’Estudiants té les funcions que li atorguen els Estatuts de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i l’Article 38 del Reglament d’organització i funcionament de l’EPSEVG. 

La Delegació d’Estudiants també té les següents funcions: 

a) Elaborar anualment les línies estratègiques i objectius de la Delegació d’Estudiants. 

b) Gestionar i fer liquidació del pressupost que la Delegació té assignat. 

c) Informar als estudiants de grau i màster sobre la tasca que duu a terme la Delegació, 
així com d’altres aspectes que puguin ser d’interès pels estudiants. 

d) Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la 
Universitat i de l’Escola. 

e) Contribuir a l’assessorament dels estudiants de l’Escola i vetllar pels seus drets. 

f) Promoure la realització de projectes per millorar la qualitat del servei que reben els 
estudiants. 

Article 4. Becaris 

1. La Delegació d’Estudiants pot disposar dels becaris que li siguin assignats per donar 
suport a les diferents activitats que realitza. 

2. Les tasques dels becaris, en el cas que se’n disposi, seran aquelles necessàries per al 
suport i el correcte funcionament de la Delegació i seran distribuïdes segons els criteris 
que estableixi el/la president/a del Ple, d’entre les quals consten: 
a. Manteniment dels recursos informàtics. 
b. Gestionar i mantenir el web de la Delegació. 
c. Gestionar el correu (postal i electrònic) i estar atent a les peticions realitzades a la 

Delegació per els mitjans de comunicació disponibles. 
d. Gestionar el material i mantenir l’ordre del despatx. 
e. Fer un seguiment del calendari de les activitats de la delegació. 
f. Fer el seguiment i manteniment del material docent del que disposa la Delegació. 
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g. Coordinar els delegats d’assignatura i la gestió dels informes que aquests realitzen. 
h. Donar suport a la gestió dels tràmits de l’Orla 

 

 

Capítol II. Drets i deures 
Article 5. Drets dels membres de la delegació 

A més dels drets que es reconeixen al Reial Decret 1791, de 30 de desembre de 2010, pel qual  
s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, als Estatuts de la UPC i a la resta de normatives que 
siguin d’aplicació, els membres de la Delegació d’Estudiants tenen els drets següents: 

a) Expressar amb llibertat les manifestacions que realitzin en l’exercici de les seves funcions. 

b) Participar a les sessions dels òrgans col·legiats de la Delegació d’estudiants amb veu i vot. 

c) Ser elector i elegible per a càrrecs de gestió i representació de la Delegació d’estudiants o per 
formar part de les seves comissions, si escau. 

d) Accedir a les instal·lacions, materials i documents de la Delegació en els termes que 
s’estableixin. 

e) Té dret a no ser perjudicat per exercir la representació dels estudiants. 

Article 6. Deures dels membres de la delegació 

A més dels deures que es detallen al Reial Decret 1791, de 30 de desembre de 2010, pel qual 
s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, als Estatuts de la UPC i a la resta de normativa que 
sigui d’aplicació, els membres de la delegació tenen els següents deures: 

a) Complir amb aquest Reglament i els acords que s’adoptin. 

b) Assistir a les sessions del Ple i als actes que requereixen la seva presència, així com a la resta 
d’òrgans als quals pertanyi. 

c) Els seus representants hauran de transmetre les opinions i peticions col·lectives. 

d) Els seus representants hauran d’informar de les activitats realitzades en l’exercici del seu 
càrrec. 

e) Fer un bon ús dels espais, materials, documentació i la resta de mitjans necessaris per a 
l’exercici de les seves funcions o drets. 

f) Respectar les decisions dels òrgans de la Delegació i no fer pública cap informació confidencial 
de la Delegació. 
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Capítol III. Òrgans col·legiats i unipersonals 
 

Secció 1. Disposicions generals 

Article 7. Òrgans col·legiats 

Els òrgans col·legiats de la Delegació d’Estudiants són: 

a) El Ple 
b) La Comissió Permanent 

 

Article 8. Òrgans unipersonals 

Els òrgans unipersonals de la Delegació són: 

a) El delegat o la delegada dels estudiants de l’Escola. 

b) El secretari o la secretària. 

c) Els sotsdelegats o les sotsdelegades. 

d) El tresorer o la tresorera. 

Aquests quatre òrgans unipersonals constitueixen l’Equip Coordinador de la Delegació. 

Article 9. Disposicions generals sobre els òrgans col·legiats 

9.1 L’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats té caràcter personal. El vot és indelegable. 

9.2 La manca d’assistència no excusada a tres sessions consecutives sense justificació de l’òrgan 
implica el cessament com a membre. 

Article 10. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats 

10.1 La convocatòria a les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Delegació d’Estudiants 
(Ple o Comissions) corresponen al president o a la presidenta de l’òrgan col·legiat, i es tramet 
amb una antelació mínima de set dies pels mitjans electrònics admesos per la Universitat, i ha 
d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. 

10.2 La delegada o el delegat de centre és el president o la presidenta del Ple i de la Comissió 
Permanent. Respecte a la resta de comissions de treball de la Delegació d’Estudiants, caldrà que 
regulin la persona que exerceix la seva presidència o bé els criteris per elegir o designar president 
o presidenta. 

10.3 A més la convocatòria ha d’especificar el lloc o l’adreça d’accés als documents que 
corresponen a l’ordre del dia, que s’han de donar a conèixer tres dies abans de la data de la 
sessió. Excepcionalment, els documents que no es poden difondre amb l’antelació prevista han 
d’estar a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat, en tot cas, el dia hàbil anterior. 

10.4 Els òrgans col·legiats també es poden reunir en sessió extraordinària si hi ha temes 
d’urgència que ho justifiquin; en aquest cas la iniciativa de la convocatòria correspon al seu 
president o presidenta o bé 30% dels membres de l’òrgan. L’ordre del dia d’una reunió 
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extraordinària es reduirà als termes que l’han motivada i es farà públic en convocatòria. 

10.5 Perquè la constitució de l’òrgan col·legiat sigui vàlida cal la presència del president o la 
presidenta i el secretari o la secretària, o bé, si s’escau les persones que els substitueixen, i la 
meitat més un, com a mínim, dels membres de l’òrgan col·legiat. Si no hi ha quòrum, l’òrgan 
col·legiat es constitueix en segona convocatòria i cal que hi assisteixin com a mínim la tercera 
part del seus membres. 

Article 11. Adopció d’acords. 

Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al nombre de vots 
desfavorables, excepte aquells acords que requereixin majoria qualificada i estiguin 
explícitament definits en aquest Reglament o en una altra normativa que resulti d’aplicació. La 
votació ha de ser secreta sempre que es tracti d’acords que afectin a persones o bé quan ho 
sol·licita el president o la presidenta de l’òrgan, o bé la cinquena part dels assistents a la sessió. 

 

Secció 2. El Ple 

Article 12. Naturalesa i composició 

El Ple és l’òrgan superior de representació de la Delegació d’Estudiants del centre. 

Formen part del Ple tots els membres de la Delegació d’Estudiants, definits a l’article 37 del 
Reglament d’organització i funcionament de l’ESPEVG, és a dir: 

a) Els estudiants de la Junta d’Escola de l’EPSEVG. 

b) Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants de l’Escola. 

c) Els membres dels consells de departaments que són estudiants o estudiantes de l’Escola. 

d) Els estudiants representants de curs que s’elegeixen cada quadrimestre. 

La delegada o el delegat dels estudiants de l’Escola és la presidenta o el president del Ple. 

El secretari o la secretària de la Delegació actuarà com a secretari o secretària del Ple. 

Article 13. Elecció de membres 

El Reglament d’organització i funcionament de l’Escola (Art. 39) determina la manera d’elecció 
dels membres de la Delegació d’Estudiants, així com el seu mandat i la provisió de vacants. 

Article 14. Funcions 

El Ple exerceix totes les funcions definides a l’Article 3 d’aquest reglament. 

Article 15. Sessions 

El Ple es reuneix en una sessió ordinària com a mínim 2 vegades durant el curs acadèmic. 

El Ple es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’article 10.4 d’aquest 
Reglament. 
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Article 16. Funcionament 

S’apliquen l’Article 10 i l’article 11 d’aquest Reglament pel que fa a la convocatòria i adopció 
d’acords. 
 
 

Secció 3. La Comissió Permanent 

Article 17. Naturalesa i funcions 

La Comissió Permanent té per objectius: 

 · Dur a terme les funcions de la Delegació. 

· Aprovar la creació i/o dissolució, quan s’escaigui, de les comissions de treball que 
consideri convenients. 

· Escollir i revocar els membres de les diferents comissions de treball de la Delegació 
d’estudiants i de les comissions de l’EPSEVG. 

· Elaborar una proposta per a la gestió dels recursos econòmics de la Delegació, per a la 
seva posterior aprovació per part del Ple. 

Article 18. Mandat 

El mandat de la Comissió Permanent serà quadrimestral. 

Article 19. Composició 

La comissió està formada per: 

a) El delegat o la delegada de centre, que és el seu president o presidenta. 
b) El secretari o la secretària de la Delegació, que actuarà com a secretari o secretària 

de la Comissió. 
c) Les sotsdelegades o els sotsdelegats. 
d) El tresorer o la tresorera. 
e) 5 membres com a mínim, escollits per i entre els membres del Ple de la Delegació. 

Els membres escollits han de ser, com a mínim, una quantitat equivalent als 
membres designats 

 

Article 20. Sessions 

La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim 2 cops al quadrimestre. 

La Comissió Permanent es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’Article 10.4 
d’aquest Reglament. 

Article 21. Funcionament 

S’apliquen l’Article 10 i l’Article 11 d’aquest Reglament pel que fa a la convocatòria i adopció 
d’acords. 
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Secció 4. El delegat o la delegada de centre dels estudiants de l’EPSEVG 
Article 22. Naturalesa i funcions 

D’acord amb l’Article 99 dels Estatuts de la UPC la delegada o el delegat dels estudiants de 
l’Escola exerceix la funció de portaveu de la Delegació i la màxima representació dels estudiants 
del seu centre, i és membre nat del claustre Universitari, de la Junta d’Escola de l’EPSEVG i del 
Consell de l’Estudiantat de la UPC. 

La delegada o el delegat té les funcions que li assignen els Estatuts de la UPC, i el Reglament 
d’organització i funcionament de l’Escola. 

La delegada o el delegat de centre també té les següents funcions: 

a) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i el bon funcionament de la Delegació 
d’Estudiants. 

b) Nomenar i destituir les sotsdelegades i els sotsdelegats, el secretari o la secretària i el 
tresorer o la tresorera. 

c) Convocar i presidir les reunions del Ple i de la Comissió Permanent. 
d) Convocar l’elecció a delegat o delegada de centre. 

 

Article 23. Elecció 
 

El Ple de la Delegació d’Estudiants elegeix el delegat o la delegada dels estudiants de l’Escola, 
entre els membres que formen part de la Delegació. 

Article 24. Mandat 

El mandat és el que designa el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola en l’Article 
39. 

Article 25. Revocació 

25.1 El Ple de la Delegació d’Estudiants pot revocar la delegada o el delegat dels estudiants de 
l’Escola. 

25.2 La proposta de revocació l’ha de presentar, com a mínim, un terç dels membres del Ple i 
s’ha de votar entre els deu i els trenta dies naturals següents a la presentació de la proposta. 

25.3 La proposta de revocació ha d’incloure el calendari electoral d’aplicació, en cas de ser 
aprovada. 

25.4 L’aprovació de la revocació requereix el vot favorable de dos terços dels membres del Ple. 

25.5 Si la proposta de revocació no és aprovada, els signataris no en poden presentar una altra 
fins al cap d’un any. 

25.6 Si el Ple aprova la revocació, el Ple convoca eleccions de forma immediata i la delegada o 
el delegat de centre cessa en les seves funcions. 
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Secció 5. Els sotsdelegats i les sotsdelegades de centre 

Article 26. Nomenament i cessament 

26.1 La delegada o el delegat de centre, atesa la Comissió Permanent, nomena i/o cessa les 
sotsdelegades i els sotsdelegats de centre entre els membres de la Delegació d’Estudiants i els 
assigna funcions, sense perjudici de les funcions que aquest reglament els atribueixi. 

26.2 Les sotsdelegades i els sotsdelegats de centre cessen en el moment en què pren possessió 
la nova delegada o el nou delegat de centre. 

Article 27. Funcions 

27.1 Corresponen a les sotsdelegades i els sotsdelegats de centre les funcions següents: 

a) Assistir a la delegada o el delegat de centre en les seves funcions. 

b) Exercir les funcions que els delegui la delegada o el delegat de centre. 

27.2 En cas d’absència, malaltia, vacant o revocació de la delegada o el delegat de centre 
n’assumeix les funcions el sotsdelegat o la sotsdelegada que la delegada o el delegat de centre 
ha designat, o si no hi ha cap designació, el sotsdelegat o la sotsdelegada de centre que té un 
nomenament més antic. 

 

Secció 6. El secretari o la secretària 

Article 28. Naturalesa i funcions  

28.1 El secretari o la secretària gestiona i custòdia la documentació, comunicació i actes de la 
Delegació d’Estudiants.  

28.2 El secretari o la secretària també ho és del Ple i de la Comissió Permanent. 

28.3 La delegada o el delegat de centre, atès el Ple, nomena i/o cessa el secretari o la secretària 
de centre entre els membres de la Delegació d’Estudiants i li assigna funcions, sense perjudici 
de les funcions que aquest reglament li atribueixi. 

28.4 El secretari o la secretària cessa en el moment en què la nova delegada o el nou delegat 
pren possessió del seu càrrec i continua en funcions fins que el nou secretari o la nova secretària 
pren possessió del càrrec. 

 

Secció 7. El tresorer o la tresorera 

Article 29. Naturalesa i funcions 

29.1 El tresorer o la tresorera gestiona el pressupost que té assignat la Delegació d’Estudiants, 
d’acord amb la distribució aprovada pel Ple. 

29.2 La delegada o el delegat de centre, atès el Ple, nomena i/o cessa el tresorer o la tresorera 
de centre entre els membres de la Delegació d’Estudiants i li assigna funcions, sense perjudici 
de les funcions que aquest reglament li atribueixi. 
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29.3 El tresorer o la tresorera cessa en el moment en què la nova delegada o el nou delegat de 
centre pren possessió del seu càrrec i continua en funcions fins que el nou tresorer o la nova 
tresorera pren possessió del càrrec. 

 

Capítol IV. Aprovació i modificació del Reglament de 
Funcionament de la Delegació d’Estudiants de l’EPSEVG 
Article 30. Titulars de la iniciativa 

Poden promoure la proposta de modificació d’aquest reglament: 

a) La delegada o el delegat de centre de l’EPSEVG. 
b) Un mínim del 25 per cent dels membres del Ple. 

 

Article 31. Procediment 

31.1 La proposta de modificació del Reglament de Funcionament ha d’anar acompanyada d’un 
escrit de motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat. 

31.2 L’aprovació de la proposta de modificació d’aquest Reglament requereix un quòrum de 
participació de la meitat més un dels membres del Ple i el vot favorable, com a mínim, de la 
meitat més un dels vots vàlids emesos. 

31.3 Un cop aprovada la proposta, l’expedient es tramet a la Junta d’Escola de l’EPSEVG perquè 
l’aprovi, si s’escau. 

 

Disposició derogatòria primera 
Aquest Reglament de Funcionament de la Delegació d’Estudiants de l’EPSEVG, en el moment de 
ser aprovat pel Ple de la Delegació i per la Junta d’Escola de l’EPSEVG, entra en vigor i substitueix 
tots els reglaments de règim intern anteriors de la Delegació d’Estudiants de l’EPSEVG que 
puguin existir. 

 

 

 

 

 

Delegació d’Estudiants de l’EPSEVG 

A Vilanova i la Geltrú, 21 de juliol del 2017 

Aprovat Junta d’Escola de 19/07/17 


