
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Acord JE/2020/02/05, de 27 de maig de 2020, de la 
Junta d’Escola de l’EETAC, pel qual s’aprova el 
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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 dels estudiants i les estudiants de grau i màster universitari dins 
l’àmbit de cada centre docent.  

La Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat (D@BL) és la Delegació d’Estudiants de l’Escola 
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).  

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’EETAC. 

Article 3. Funcions 

La Delegació d’Estudiants té les funcions que li atorguen els Estatuts de la UPC i el reglament 
d’organització i funcionament de l’EETAC.  

La Delegació d’Estudiants també té les funcions següents: 

a) Elaborar anualment les línies estratègiques i els objectius de la Delegació d’Estudiants. 
b) Informar als estudiants i les estudiants de grau i màster sobre la tasca que du a terme la 

Delegació, així com d’altres aspectes que puguin ser d’interès per a l’estudiantat. 
c) Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la 

Universitat i de l’Escola. 
d) Contribuir a l’assessorament dels estudiants de l’Escola i vetllar pels seus drets. 
e) Ajudar a les associacions que formen part de l’EETAC. 
f) Gestionar i fer la liquidació del pressupost que té assignat la Delegació. 
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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 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual 
s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, als Estatuts de la UPC i a la resta de normativa que 
li és aplicable, els membres de la delegació tenen els drets següents: 

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

b) Ser elector i elegible per a càrrecs de gestió i representació de la Delegació d’Estudiants. 
c) Té dret a no ser perjudicat per exercir la representació dels estudiants. 

Article 5. Deures dels membres de la delegació 

A més dels deures que es detallen al Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual 
s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, als Estatuts de la UPC i a la resta de normativa que 
li és aplicable, els membres de la delegació tenen els deures següents: 

a) Complir amb aquest reglament i els acords que s’adoptin. 
b) Assistir a les sessions de l’Assemblea i als actes que requereixen la seva presència, així 

com a la resta d’òrgans als quals pertanyi. 
c) Transmetre les opinions i peticions col·lectives dels seus representats. 
d) Informar als seus representants 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 6. Òrgans col·legiats 

L’òrgan col·legiat de la Delegació d’Estudiants és:  

a) L’Assemblea de representants. 

Article 7. Òrgans unipersonals  

El òrgans unipersonals de la Delegació d’Estudiants són: 

a) El delegat o delegada dels estudiants i les estudiants de l’EETAC. 
b) El secretari o secretària. 
c) El tresorer o tresorera. 

Aquests tres òrgans constitueixen l’Equip Coordinador de la Delegació. 

Article 8. Disposicions generals sobre els òrgans col·legiats 

8.1  L’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats té caràcter personal i el vot és 
indelegable. 

8.2  La manca d’assistència no excusada a dues sessions consecutives de l’òrgan implica el 
cessament com a membre. 

Article 9. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats 

9.1  La convocatòria a les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Delegació 
d’estudiants correspon al president o presidenta de l’òrgan col·legiat, i s’ha de transmetre 
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.  

9.3  A més la convocatòria ha d’especificar com es pot accedir als documents que corresponen 
a l’ordre del dia, que s’han de donar a conèixer set 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, com a molt tard, el dia hàbil 
anterior al de la sessió. 

9.4  Els òrgans col·legiats també poden reunir-se en sessió extraordinària si hi ha temes 
d’urgència que ho justifiquin; en aquest cas la iniciativa de la convocatòria correspon al 
president o presidenta o bé a un mínim del trenta per cent dels membres de l’òrgan. 

 L’ordre del dia d’una reunió extraordinària es reduirà als temes que l’han motivada i es 
farà públic en convocatòria amb una antelació mínima de dos dies hàbils. 

9.5 Perquè la constitució de l’òrgan col·legiat sigui vàlida cal la presència del president o 
presidenta i del secretari o secretària, o, si s’escau, de les persones que els substitueixen, 
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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 quinze minuts després de 
l’assenyalada per a la primera i cal que hi assisteixin com a mínim la tercera part dels seus 
membres. 

Article 10. Adopció d’acords 

10.1 Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables es superior al nombre de vots 
desfavorables, excepte aquelles acords que requereixin majoria qualificada i estiguin 
explícitament definits en aquest reglament o en la resta de normativa que li és aplicable.  

10.2 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 presidenta de l’òrgan, o bé la cinquena part dels assistents 
a la sessió. 

 

Secció 2. L’Assemblea 

Article 11. Naturalesa i composició 

11.1  L’Assemblea és l’òrgan superior de representació de la Delegació d’Estudiants del centre.  

11.2 Formen part del l’Assemblea tots els membres de la Delegació d’estudiants, definits a 
l’article 25 del reglament d’organització i funcionament de l’EETAC, és a dir: 

a) Els estudiants i les estudiants que formen part de la Junta de l’Escola. 
b) Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants i les 

estudiants de l’Escola. 
c) Els membres dels consells de departament que són estudiants de l’Escola. 
d) Els estudiants i les estudiants representants de curs. 

11.3 El delegat o delegada dels estudiants de l’Escola és el president o presidenta de 
l’Assemblea. 

11.4 El secretari o secretària de la Delegació actuarà com a secretari o secretària de 
l’Assemblea. 

Article 12. Elecció de membres 

12.1 El reglament d’organització i funcionament de l’Escola defineix el procés d’elecció dels 
representants dels estudiants i les estudiants de grau i màster a la Junta d’Escola, així com 
la durada del mandat i el procés per a la provisió de vacants. 

12.2 El reglament del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya regula el 
procés d’elecció dels representants dels estudiants i les estudiants al Claustre Universitari. 

12.3 El reglament d’organització i funcionament de cada departament defineix el procés 
d’elecció dels representants dels estudiants i les estudiants al consell de departament. 

12.4 Els representants de curs són elegits pels membres de l’Assemblea a principi de cada curs 
d’entre els estudiants i les estudiants de l’Escola que es presenten com a candidats. 
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Article 13. Funcions 

13.1 L’Assemblea exerceix totes les funcions definides a l’Article 3 d’aquest reglament. 

13.2 L’Assemblea té la funció d’elegir i cessar als representants de curs. 

Article 14. Funcionament 

14.1 L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades durant el curs 
acadèmic.  

14.2 Són aplicables l’article 9 i l’article 10 d’aquest reglament relatius a la convocatòria, les 
sessions i els acords de l’Assemblea. 

 

Secció 3. El delegat o delegada dels estudiants i les estudiants de l'EETAC 

Article 15. Naturalesa 

D’acord amb l’article 99 dels Estatuts de la UPC el delegat o delegada dels estudiants de l’Escola 
exerceix la funció de portaveu de la delegació i la màxima representació dels estudiants del seu 
centre. 

Article 16. Funcions 

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

16.2 El delegat o delegada també té les funcions següents:  

● Convocar i presidir l’Assemblea de representants. 
● Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i el bon funcionament de la delegació. 
● Nomenar i destituir el secretari o secretària i el tresorer o tresorera. 
● Convocar eleccions a delegat o delegada dels estudiants i les estudiants de l’Escola. 

Article 17. Elecció 

El delegat o delegada dels estudiants i les estudiants de l’Escola s’elegeix per i entre els membres 
de l’Assemblea.  

Article 18. Mandat 

El mandat és el que estableix l’article 41 del reglament d’organització i funcionament de l’Escola. 

Article 19. Revocació 

19.1  L’Assemblea de la delegació pot revocar el delegat o delegada dels estudiants i les 
estudiants de l’Escola. 

19.2  La proposta de revocació ha d’incloure el calendari electoral d’aplicació, en cas de ser 
aprovada. 
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19.3 L’aprovació de la revocació requereix el vot favorable dels dos terços dels membres del 
l’Assemblea. 

19.4  Si la proposta d’aprovació no s’aprova, les persones que la signen no en poden presentar 
cap altra fins al cap d’un any. 

19.5  Si l’Assemblea aprova la revocació, el delegat o delegada cessa en les seves funcions i 
l’Assemblea ha de convocar eleccions de forma immediata. 

 

Secció 4. El secretari o secretària 

Article 20. Naturalesa i funcions 

20.1  El secretari o secretària gestiona i custòdia la documentació, comunicació i actes de la 
delegació. 

20.2  El secretari o secretària també ho és de l’Assemblea. 

Article 21. Nomenament i cessament 

21.1  El delegat o delegada, atesa l’Assemblea, designa el secretari o secretària. 

21.2  El secretari o 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 secretària pren 
possessió del càrrec. 

 

Secció 5. El tresorer o tresorera 

Article 22. Naturalesa i funcions 

22.1  El tresorer o tresorera gestiona el pressupost que té assignat la delegació, d’acord amb la 
distribució aprovada per l’Assemblea. 

Article 23. Nomenament i cessament 

23.1  El delegat o delegada, atesa l’Assemblea, designa el tresorer o tresorera. 

23.2  El tresorer o tresorera cessa en el moment en què el nou delegat o delegada pren 
possessió del seu càrrec i continua en funcions fins que el nou tresorer o tresorera pren 
possessió del càrrec. 
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Capítol IV. Aprovació i modificació del reglament  

Article 24. Titulars de la iniciativa 

Poden promoure la proposta de modificació d’aquest reglament: 

a) El delegat o delegada dels estudiants i les estudiants de l'EETAC. 
b) Un mínim del trenta per cent dels membres de l’Assemblea. 

Article 25. Procediment 

25.1   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. 

25.2   L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest reglament requereixi un quòrum de 
participació de la meitat més un dels membres de l’Assemblea i el vot favorable, com a 
mínim, de la meitat més un dels vots vàlids emesos. 

25.3  Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet a la Junta del centre docent perquè 
l’aprovi, si escau. 
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