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REGLAMENT DE LA DELEGACIÓ 
D'ESTUDIANTS DE L'ESCOLA 

D'ENGINYERIA DE BARCELONA EST 
 
 

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 estudiantes de grau i màster universitari dins l’àmbit de cada centre 
docent. 

 
Aquest òrgan es defineix com a Delegació d’Estudiants de l’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est a la secció 7 del Reglament d’Organització 
i Funcionament de l’EEBE. A partir d’aquest moment es definirà i 
s’anomenarà DEEBE (Delegació d’Estudiants de Enginyeria de Barcelona 
Est) en aquest document, així com en la seva identitat física i digital. 

 
 
Article 2. Composició i mandat 

 
La composició de la DEEBE és la que s’estableix en l’article 35 del 
Reglament d’organització i funcionament de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est, d’acord amb l’article 98.2 dels Estatuts de la UPC: 

 
a) Els estudiants i les estudiantes de la Junta d’Escola. 

 
b) Els membres del Claustre Universitari en representació dels 
estudiants i les estudiantes de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est. 

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

 
d) Els estudiants i les estudiantes representants de titulacions de grau 
i màster que s’elegeixen anualment a principi de curs. 
 

I, a més a més, 
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e) Tres estudiants/es representants/es de la fase comuna que 
s’elegeixen anualment a principi de curs (2 dels quals de la fase 
inicial preferentment). 
 
f) Els estudiants i les estudiantes que formin part d’alguna de les 
Comissions de la DEEBE. 

 
 
Article 3. Funcions 

 
La DEEBE 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 l’article 36 del Reglament 
d’organització i funcionament de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est: 

 
a) Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants i les 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 de l’EEBE. 

 
d) Contribuir a l’assessorament de l’estudiantat de l’EEBE i vetllar 
pels seus drets. 
 

I, a més a més, 
 

e) Elaborar anualment les línies estratègiques i objectius de la 
DEEBE. 

 
f) Gestionar i fer la liquidació del pressupost que té assignat la DEEBE. 

 
g) Informar els estudiants i les estudiantes de grau i màster sobre la 
tasca que duu a terme la DEEBE, així com altres aspectes que puguin 
ser d’interès per a l’alumnat. 

 
h) L’organització d’activitats lúdiques i culturals d’interès per a 

l’alumnat. 
 

i) Promoure les relacions amb altres associacions d’estudiants/es i 
altres organitzacions. 
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j) Altres que el Ple de la DEEBE consideri oportunes. 

 
 

Capítol II. Drets i deures 

Article 4. Drets dels membres de la DEEBE 
 
A més dels drets que es reconeixen a l’Estatut de l’Estudiant Universitari 
(aprovat pel Reial Decret 1791/2010 el 30 de desembre), als Estatuts de la 
UPC i a la resta de normativa que sigui aplicable, els membres de la 
DEEBE tenen els següents drets: 

 
a) Expressar amb llibertat les manifestacions que realitzin en l’exercici 

de les seves funcions. 
 

b) Participar en les sessions amb veu i vot. 
 

c) Ser elector/a i elegible per a càrrecs de gestió i representació de la 
DEEBE o per formar part de qualsevol de les seves comissions, si 
s’escau. 

 
d) Accedir a les instal·lacions, materials i documents de la DEEBE. 

 
e) Renunciar a formar part activa de la DEEBE tot i tenir-hi lloc  nat. 

 

Article 5. Deures dels membres de la DEEBE 
 
A més dels deures que es detallen a l’Estatut de l’Estudiant Universitari 
(aprovat pel Reial Decret 1791/2010 el 30 de desembre), als Estatuts de la 
UPC i a la resta de normativa que sigui aplicable, els membres de la 
DEEBE tenen els següents deures: 

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

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

 
c) Transmetre les opinions i peticions col·lectives dels seus 

representats i de les seves representades. 
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d) Informar els seus representats i les seves representades 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 DEEBE i no fer pública 
cap informació confidencial de la DEEBE. 
 

 

Capítol III. Òrgans col·legiats i unipersonals 
 

Secció 1. Disposicions generals 
 
Article 6. Òrgans col·legiats 

 
Els òrgans col·legiats de la DEEBE són: 

 
a) Ple de la DEEBE 

 
b) La Comissió Permanent  

 
Article 7. Òrgans unipersonals 

 
Els òrgans unipersonals de la DEEBE són: 

 
a) El Delegat o la Delegada de Centre dels estudiants i les 
estudiantes de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est. 

 
b) El Secretari o la Secretària. 
 
c) El Tresorer o la Tresorera. 
 
d) Els Coordinadors o les Coordinadores de qualsevol comissió. 

 
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. Per a aquelles votacions que ho requereixin, el Ple o la 
Comissió Permanent de la DEEBE fixarà un període de vot anticipat. 
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Article 9. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats 

 
9.1 La convocatòria a les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la 
DEEBE corresponen al president o a la presidenta de l’òrgan col·legiat, i 
es tramet amb una antelació mínima d’una setmana al Ple de la DEEBE i 
d’un dia per a la Comissió Permanent, i s’ha d’especificar el lloc, la data, 
l’hora i l’ordre del dia de la sessió amb una antelació mínima de 24 hores. 

 
9.2 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 delegat o la delegada de centre, a la Comissió 
Permanent o a més del 50% dels membres de l’òrgan. 

 
Article 10. Adopció d’acords 

 
Els acords s’adopten amb un debat previ on s’intenta arribar a un consens. 
Si no s’arriba a consens, es procedeix a fer una primera ronda de votacions 
en la qual els acords s’adopten amb una majoria a favor superior al 60%. 
Si aquesta no s’assoleix, es convoca un període de reflexió en funció de 
l’assumpte tractat i s’arriba a un acord en una segona ronda de votacions 
amb un nombre de vots favorables que sigui 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. 
 
Aquest article descriu també com s’elegeixen els diferents òrgans o càrrecs 
esmentats en aquest reglament entre els i les membres elegibles. 

 
Secció 2. Ple de la DEEBE 

 
Article 11. Naturalesa i composició 

 
El Ple de la DEEBE és l’òrgan col·legiat que agrupa a tots els membres i a 
totes les membres de la DEEBE definits en aquest reglament, mitjançant el 
qual s’adopten o no acords tal i com es defineix a l’Article 10. Tots i totes 
tenen dret a veu, vot i a ser elegibles per a la Comissió Permanent de la 
DEEBE, així com per a qualsevol altra comissió que es formi. El president 
o la presidenta del Ple és el delegat o la delegada de l’EEBE. 

 



6

 

 

A més, qualsevol estudiant o estudianta de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est hi pot acudir amb veu però sense vot. 
  
Article 12. Funcions 

 
El Ple de la DEEBE exerceix totes les funcions definides a l’article 3 
d’aquest Reglament. A més, són funcions del Ple de la DEEBE: 

 
a) Crear i dissoldre les comissions que consideri oportunes, amb les 
finalitats que el Ple decideixi i nomenar el coordinador o la 
coordinadora d’aquestes. 

 
b) Aprovar o revocar la gestió dels Becaris o les Becaries de  la 

DEEBE. 
 

c) Aprovar o revocar la gestió de la Comissió Permanent. 
 
Article 13. Sessions 

 
El Ple es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop cada 
quadrimestre. 
 
El Ple es reuneix en sessió extraordinària en els termes regulats a l’article 
9.2 d’aquest Reglament. 

 

Secció 3. La Comissió Permanent 
 
Article 14. Naturalesa i composició 

 
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de representació de la 
DEEBE i està composada per: 
 

a. El Delegat o la Delegada de Centre, que és el seu president o 
presidenta. 

 
b. Els Coordinadors i les Coordinadores de les comissions. 

 
c. El Secretari o la Secretària de la DEEBE, que és el secretari o 

la secretària de la Comissió Permanent. 
 

d. El Tresorer o la Tresorera de la DEEBE. 
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Article 15. Funcions i mandat 

 
Les seves funcions principals són: 

 
a) Executar les resolucions i vetllar per l’aplicació de les directrius 

marcades pel Ple de la DEEBE. 
 

b) Mantenir relacions amb òrgans i associacions de la UPC i amb altres 
institucions alienes a la UPC. 
 

c) Fer el seguiment de l’aplicació dels Pressupostos de la DEEBE per 
tal de vetllar pel seu compliment. 
 

d) Coordinar les activitats realitzades per la DEEBE entre els membres. 
 
El mandat de la Comissió Permanent està comprès entre la primera sessió 
del Ple de la DEEBE d’un curs i la primera sessió del Ple de la DEEBE 
del curs següent, exceptuant els següents casos: 

 
a) Revocació per part del Ple de la DEEBE de la seva gestió. 

 
b) Dimissió del Delegat o la Delegada de centre. 

 
 

Secció 4. El delegat o delegada dels estudiants i les 
estudiantes de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est 

 
Article 16. Naturalesa i funcions 

 
D’acord amb l’article 99 dels Estatuts de la UPC el delegat o la delegada 
dels estudiants i les estudiantes l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est 
exerceix la funció de portaveu de la DEEBE i la màxima representació de 
l’estudiantat del seu centre. 
 
El delegat o la delegada té les funcions que li assignen els Estatuts de la 
UPC i l’article 37 del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est. 

 
El delegat o la delegada també té les següents funcions: 
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a) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i el bon 
funcionament de la DEEBE. 

 
b) Convocar i presidir les reunions del Ple de la DEEBE i de la 

Comissió Permanent. 
 
Article 17. Elecció 

 
El Ple de la DEEBE elegeix el Delegat o la Delegada dels estudiants i les 
estudiantes de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est entre els membres 
que en formen part. 

 
Per a l’elecció de delegat o delegada s’aplica l’Article 10 d’aquest 
reglament. 

 
 
Article 18. Revocació 

 
18.1 El Ple de la DEEBE pot revocar el delegat o la delegada dels 
estudiants i les estudiantes de l’Escola. 

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

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

 
 18.4 Si la proposta de revocació no s’aprova, els signataris i les 
signatàries no en poden presentar una altra fins al cap d’un any. 
 
 18.5 Si el Ple de la DEEBE aprova la revocació, també ha de convocar 
eleccions per escollir un nou delegat o nova delegada de forma 
immediata i el delegat revocat o la delegada revocada ha de cessar en 
les seves funcions. 

 
Article 19. Mandat 

 
El mandat del delegat o la delegada de centre és de dos anys i ha de ser 
ratificat durant la primera sessió del Ple de la DEEBE del  curs.  El  delegat  
o la delegada de centre només pot optar una vegada a la reelecció. 
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Secció 5. El secretari o la secretària 
 
Article 20. Naturalesa i funcions 

 
 20.1 El secretari o la secretària gestiona i custodia la documentació, 
comunicació i actes de la DEEBE. 

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

 
20.3 El Ple escull el secretari o la secretària. 

 
20.4 El secretari o la secretària s’elegeix anualment a l’inici de curs en 
la primera sessió del Ple. 
 

Secció 6. El tresorer o la tresorera 
Article 21. Naturalesa i funcions 

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

 
 21.2 El Ple designa el tresorer o la tresorera. 

 
21.3 El tresorer o la tresorera s’elegeix anualment a l’inici de curs en la 
primera sessió del Ple. 

 
 21.4 El tresorer o la tresorera ha d’elaborar un informe de 
pressupostos a principi de cada curs i la seva justificació a final de 
curs. 

 

Secció 7. El coordinador o la coordinadora de 
comissió 
Article 22. Naturalesa i funcions 

 
 
22.1 El coordinador o la coordinadora gestiona la feina que el Ple li 
ha assignat a aquesta comissió. 

 
22.2 Els membres de la Comissió trien al Coordinador o a la 
Coordinadora d’aquesta i el seu mandat dura fins que dimiteixi o es 
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dissolgui la Comissió. 
 

Capítol IV. Altres òrgans 
Secció 1 . La Comissió de Titulacions 

 
Article 23. Naturalesa i composició 

 
La Comissió de Titulacions té per objectiu vetllar pel bon funcionament 
dels graus o màsters de la EEBE. 
Està formada per els estudiants i les estudiantes representants/es de fase 
comuna, titulacions de grau i màster que s’elegeixen anualment a principi 
de curs, un/a dels/les quals és el coordinador o la coordinadora de la 
Comissió. 

 
Article 24. Funcions i mandat 

 
Les seves funcions són: 

 
a) Transmetre els informes i les problemàtiques dels estudiants i les 
estudiantes als quals representa al Ple i als òrgans que creguin 
convenient. 

 
b) Informar els estudiants i les estudiantes als/a les que representa 
de qualsevol incidència relacionada amb qualsevol titulació així 
com de les activitats que es porten a terme des de la DEEBE i els 
acords presos pel Ple que els afectin. 

 
c) Vetllar per la participació en l’associació específica de la seva 

branca i/o la creació d’aquesta. 
 
El mandat de la Comissió de Titulacions és el que estableix l’article 2 
d’aquest reglament. 

 

Secció 2. Comissió d’Associacions 

Article 25. Naturalesa i composició 
 
La Comissió d’Associacions, que a partir d’aquest moment es definirà i 
s’anomenarà CA, és un òrgan de suport creat per la DEEBE amb les 
diferents associacions que ofereixen serveis i/o activitats d’interès per als 
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i les estudiants/es de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est. 
 
La seva finalitat és vetllar pel funcionament de les activitats que organitzen 
les diferents agrupacions així com fomentar l’aparició de noves. 

 
La CA està formada per els membres de la DEEBE designats pel Ple i altres 
estudiants i estudiantes que elegeixen les associacions. 

 
Article 26. Funcions 

 
Les funcions de la CA són: 

 
a) Assessorar aquelles associacions que ho demanin sobre el 
funcionament i les gestions dels afers que els siguin necessaris. 

 
b) Mediar entre aquelles associacions que ho necessitin i l’Escola 

d’Enginyeria de Barcelona Est. 
 
c) Vetllar pel bon funcionament de les Jornades de l’Escola 

d’Enginyeria de Barcelona Est. 
 

d) Fomentar l’aparició de noves associacions que sorgeixin des de 
les iniciatives dels i les estudiants/es. 
 
e) Actuar com a coordinadors en les activitats o reunions en les que 
participi alguna associació de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est. 

 

Capítol V. Aprovació i modificació del 
Reglament d’estudiants de la DEEBE 

 

Article 27. Titulars de la iniciativa 
 
Poden promoure la proposta de modificació d’aquest reglament: 

 
a) El delegat o la delegada dels estudiants o les estudiantes de 

l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est. 
b) Un mínim del 35% dels membres del Ple. 

 
Article 28. Procediment 
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 28.1 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. 

 
 28.2 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. 

 
 28.3 Un cop aprovada la proposta, l'expedient s’haurà de trametre a 
la Junta del centre docent perquè l’aprovi, si escau. 


