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Desembre 2014

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ
D'ESTUDIANTS DE LA FOOT
Document Marc
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa
D’acord amb l’article 98.1 dels Estatuts de la UPC, la Delegació d’Estudiants és l’òrgan
de coordinació dels representants de tots els estudiants i estudiantes universitaris dins
l’àmbit de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (en endavant FOOT).

Article 2. Composició i mandat
Formen part de la Delegació d’Estudiants de la FOOT:
a) El delegat o delegada dels estudiants de la FOOT.
b) Els estudiants i estudiantes de la Junta de Facultat.
c) Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants i
estudiantes de la FOOT.
d) Els membres dels Consells de Departaments que són estudiants o estudiantes
del centre docent.
e) Els estudiants i estudiantes representants de curs, assignatura i grup, si s’escau,
que s’elegeixen anualment.

Article 3. Funcions
La Delegació d’Estudiants té les funcions que li atorguen els Estatuts de la UPC, les
Directrius per a l’Elaboració dels Reglaments d’Organització i Funcionament dels
centres docents, i el Reglament d’Organització i Funcionament de la FOOT.
La Delegació d’Estudiants també té les següents funcions:
a) Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants i estudiantes en tots els
àmbits de la vida universitària.
b) Contribuir a l’assoliment de les finalitats de la Universitat.
c) Canalitzar les propostes sorgides de l’estudiantat del Centre Docent.
d) Contribuir a l’assessorament de l’estudiantat del Centre.
e) Elaborar la proposta de reglament de funcionament de la Delegació
d’Estudiants del Centre.
f) Defensar els drets i els interessos dels estudiants de la FOOT.
g) Representar l’estudiantat de la FOOT en tots els àmbits que siguin d’interès per
a l’estudiantat de la FOOT.
h) Participar en l’organització i la gestió dels actes i activitats de la Setmana
Cultural.
i) Emetre informes sobre qualsevol qüestió de l’activitat universitària que
consideri oportunes.
j) Totes les competències no previstes que li atorguin els presents Estatuts (i els
seus desenvolupaments) o qualsevol altre reglament aprovat pels òrgans de la
UPC.
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CAPÍTOL II. DRETS I DEURES
Article 4. Drets dels membres de la delegació
A més dels drets que es reconeixen al Reial Decret 1791/, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, als Estatuts de la UPC i la resta de
normativa que sigui d’aplicació, els membres de la delegació tenen els següents drets:
a) Accedir a les instal·lacions, materials i documents de la Delegació.
b) Assistir a les reunions a les quals siguin convocats.
c) Ésser escoltat pels òrgans de la Delegació d’Estudiants.
d) Manifestar el seu desacord amb les decisions de la Delegació, excepte quan
s’assisteixi a reunions en nom de la Delegació.
e) Renunciar a formar part de la Delegació tot i tenir-hi lloc nat.

Article 5. Deures dels membres de la delegació
A més dels deures que es detallen al Reial Decret 1791/, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, als Estatuts de la UPC i la resta de
normativa que sigui d’aplicació, els membres de la delegació tenen els següents
deures:
a) Assistir a totes les reunions a les quals siguin convocats, o justificar la seva
absència al president o la presidenta de l’òrgan.
b) Tractar amb respecte i cortesia a tots els membres de la Delegació, i a la pròpia
Institució.
c) Respectar les decisions dels òrgans de la Delegació i no difondre en nom d’Ella
cap informació que no hagi aprovat la Delegació.
d) Tractar les diferències de posicionament i les crítiques en el si de la Delegació i
vetllar per oferir una imatge d’unitat davant els òrgans externs a la Delegació
que atorgui més força a l’estudiantat de la FOOT per tal d’assolir els seus
objectius.
e) No fer pública informació confidencial de la Delegació.
En el cas d’incompliment d’aquests deures, la Comissió Executiva de la Delegació podrà
enviar un avís al membre implicat alertant-lo de la situació i, notificar-ho si escau, a la
resta de membres de la Delegació.
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CAPÍTOL III. ÒRGANS COL·LEGIATS I UNIPERSONALS
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 6. Òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats de la Delegació d’estudiants són:
a) El Ple.
b) La Comissió Executiva.

Article 7. Òrgans unipersonals
El òrgans unipersonals de la Delegació són:
a) El delegat o la delegada dels estudiants i estudiantes de la FOOT.
b) El secretari o la secretària.
c) Els sotsdelegats o les sotsdelegades.
d) El tresorer o la tresorera.

Article 8. Disposicions generals sobre els òrgans col·legiats
L’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats té caràcter personal i el vot és
indelegable.

Article 9. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats
La convocatòria a les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Delegació
d’estudiants correspon al president o la presidenta de l’òrgan col·legiat, i es tramet
amb una antelació mínima de 7 dies lectius, i ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i
l’ordre del dia de la reunió.
El delegat o delegada del centre és el president o presidenta del Ple i de la Comissió
Executiva.

Article 10. Adopció d’acords
Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al nombre de vots
desfavorables.
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 la cinquena part dels
assistents a la sessió.

SECCIÓ 2. EL PLE
Article 11. Naturalesa i composició
El Ple és l’òrgan superior de representació de la Delegació d’Estudiants del centre. Tots
els membres hauran de donar compliment als acords del Ple, incloent els absents i els
que hi discrepen.
Formen part del Ple de la Delegació amb veu i vot:
a) Els estudiants i estudiantes de la Junta de Facultat.
b) Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants i
estudiantes de la FOOT.
c) Els membres dels Consells de Departaments que són estudiants o estudiantes
del centre docent.
d) Els estudiants i estudiantes representants de curs que s’elegeixen anualment.
e) El delegat o la delegada de Facultat.
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Els membres del Ple amb veu i vot tenen el dret de ser electors i elegibles per a
qualsevol comissió de la Delegació.
El delegat o la delegada dels estudiants i estudiantes de la FOOT és el president del Ple.
El secretari o secretària de la Delegació actuarà com a secretari o secretària del Ple.

Article 12. Elecció de membres
El membre o membres de la Delegació d’Estudiants han estat prèviament aprovats per
Directiu de la Facultat conforme una candidatura per optar a la beca.

Article 13. Funcions
El Ple exerceix totes les funcions definides a l’article 3 d’aquest Reglament. A més, són
funcions del Ple:
a) Elaborar anualment les línies estratègiques i objectius de la Delegació
d’Estudiants.
b) Aprovar el pressupost anual que té assignat la Delegació i el tancament de
l’exercici anterior.
c) Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants i estudiantes en tots els
àmbits de la vida universitària.
d) Crear i dissoldre Òrgans Consultius que consideri convenient, amb les finalitats i
atribucions que el Ple defineixi, i nomenar un portaveu.
e) Aprovar o revocar la gestió dels Becaris de Delegació.
f) Aprovar o revocar la gestió de la Comissió Executiva.

Article 14. Sessions
El Ple ordinari és convocat pel delegat o delegada de Facultat. Tota convocatòria serà
cursada pel secretari amb una anticipació mínima de 7 dies lectius, juntament amb
l’ordre del dia i la documentació necessària.
El Ple també es pot reunir amb caràcter extraordinari amb una anticipació de 48 hores
a petició del delegat de Facultat, de la Comissió Executiva o d’un 20% dels membres
del Ple.

Article 15. Constitució
El Ple es considera constituït amb l'assistència de la tercera part dels seus membres, en
primera convocatòria, i de la sisena part en segona convocatòria, que tindrà lloc un
quart d'hora després de la primera convocatòria.

SECCIÓ 3. LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 16. Naturalesa i funcions
La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de representació permanent de la Delegació.
Les seves funcions principals són:
a) Executar les resolucions i vetllar per l’aplicació de les directrius marcades pel
Ple de la Delegació.
b) Mantenir relacions amb òrgans i associacions de la UPC i amb d’altres
institucions alienes a la UPC.
c) Fer el seguiment de l’aplicació dels pressupostos per tal de vetllar pel seu
compliment.
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Article 17. Mandat
El mandat de la Comissió Executiva està comprès entre el primer Ple de cada curs
exceptuant en els següents casos:
a) Revocació per part del Ple de la seva gestió.
b) Dimissió/Cessament del delegat de Facultat.
El final del mandat tindrà lloc en els següents casos:
a) En el moment en què el delegat becari finalitzi els seus estudis a la Facultat.
b) En el moment en què el delegat becari decideixi dimitir del càrrec.
c) En el moment en què la Junta Directiva decideixi convenientment delegar el
càrrec.

Article 18. Composició
La Comissió Executiva està formada per:
a) El delegat de Facultat, que és el seu president.
b) Els sotsdelegats de Facultat.
c) 4 membres elegits pel Ple de la Delegació.
d) El secretari.
e) El tresorer.
A més, hi poden acudir amb veu però sense vot:
f) Qualsevol estudiant del Ple de la Delegació.

Article 19. Funcionament
La Comissió Executiva es reuneix, com a mínim, un cop al mes.

SECCIÓ 4. EL DELEGAT O DELEGADA DELS ESTUDIANTS I
ESTUDIANTES DE LA FOOT
Article 20. Naturalesa
D’acord amb l’article 99 dels Estatuts de la UPC el delegat o delegada dels estudiants i
estudiantes de la FOOT exerceix la funció de portaveu de la Delegació i la màxima
representació de l’estudiantat del seu centre.

Article 21. Funcions
El delegat o delegada de Facultat té les funcions que li assignen els Estatuts de la UPC i
el Reglament d’Organització i Funcionament de la FOOT.
El delegat o delegada també té les següents funcions:
a) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i el bon funcionament de la
Delegació.
b) Convocar i presidir les reunions del Ple i de la Comissió Executiva.
c) El nomenament dels sotsdelegats o sotsdelegades, del secretari i del tresorer.

Article 22. Elecció
El delegat o delegada s’elegeix d’entre i pels membres de la Delegació d’Estudiants.

Article 23. Revocació
El Ple de la Delegació pot revocar el delegat o delegada dels estudiants o estudiantes
de la FOOT.
L’aprovació de la revocació requereix el vot favorable dels dos terços dels membres del
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Ple.
Si la proposta d’aprovació no s’aprova, els sol·licitants no en poden presentar una altra
fins al cap d’un any.
Si el Ple aprova la revocació, el Ple convoca eleccions de forma immediata i el delegat o
delegada de Facultat queda en funcions fins l’elecció d’un nou delegat o delegada de
Facultat.

SECCIÓ 5. ELS SOTSDELEGATS
Article 24. Naturalesa, designació i funcions
Els sotsdelegats o sotsdelegades assisteixen al delegat o delegada en les seves
funcions.
El delegat o delegada de Facultat designa els sotsdelegats o sotsdelegades.
En cas d’absència, malaltia, vacant o revocació del delegat o delegada el o la
substitueix el sotsdelegat o sotsdelegada amb més antiguitat al centre docent. Aquesta
substitució afecta exclusivament a les funcions de presidir i convocar el Ple i la
Comissió Executiva, així com les funcions de vetllar pel compliment d’aquest
Reglament i el bon funcionament de la Delegació. Aquesta substitució no afecta a la
participació en altres òrgans de govern de la universitat.
El nombre màxim de sotsdelegats o sotsdelegades és d’1.
El Ple de la Delegació pot impulsar una moció de censura a la figura del sotsdelegat o
sotsdelegada de la Delegació.
L’aprovació de la moció de censura requereix un quòrum de participació de la meitat
més un dels membres del Ple i el vot favorable, com a mínim, de tres quartes parts
dels vots emesos.

SECCIÓ 6. ELS SECRETARI O LA SECRETÀRIA
Article 25. Naturalesa i funcions
El secretari o secretària gestiona i custòdia la documentació, comunicació i actes de la
Delegació
El secretari o secretària també ho és del Ple i de la Comissió Executiva.
El delegat o delegada designa i cessa si fos necessari el secretari o la secretària.
El secretari o la secretària cessa en el moment en què el nou delegat o delegada pren
possessió del seu càrrec, i continua en funcions fins que el nou secretari o la nova
secretària pren possessió del càrrec.
El Ple de la Delegació pot impulsar una moció de censura a la figura del secretari o
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secretària de la Delegació.
L’aprovació de la moció de censura requereix un quòrum de participació de la meitat
més un dels membres del Ple i el vot favorable, com a mínim, de tres quartes parts
dels vots emesos.

SECCIÓ 7. EL TRESORER O LA TRESORERA
Article 26. Naturalesa i funcions
El tresorer o la tresorera gestiona el pressupost que té assignat la Delegació, d’acord
amb la distribució aprovada pel Ple.
El delegat o delegada designa i cessa si fos necessari el tresorer o la tresorera.
El tresorer o la tresorera cessa en el moment en què el nou delegat o delegada pren
possessió del seu càrrec.
El Ple de la Delegació pot impulsar una moció de censura a la figura del tresorer o
tresorera de la Delegació.
L’aprovació de la moció de censura requereix un quòrum de participació de la meitat
més un dels membres del Ple i el vot favorable, com a mínim, de tres quartes parts
dels vots emesos.
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CAPÍTOL IV. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE
FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS DE LA FOOT
Article 27. Titulars de la iniciativa
Poden promoure la proposta de modificació d’aquest reglament:
a) El delegat o delegada de la FOOT.
b) Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres del Ple.

Article 28. Procediment
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.
L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest reglament requereixi un quòrum de
participació de la meitat més un dels membres del Ple i el vot favorable, com a mínim,
de tres quartes parts dels vots emesos.
Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet a la Junta de la FOOT perquè
l’aprovi, si escau.
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