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Naturalesa
a. Els delegats són els representants i els portaveus dels estudiants d'un curs.
b. Els delegats s'escolliran després d'un procés deliberatiu i posteriorment electoral.
c. Poden ser electors i elegibles tots els estudiants matriculats en la titulació oficial de grau o
Màster Universitari. Seran delegats des del moment de l'elecció fins a la celebració de les
següents eleccions.
d. Els delegats tenen per funció fomentar i reforçar la participació dins el curs.
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Nombre de delegats
a. Amb caràcter general, cada curs tindrà dos delegats, que compartiran les tasques
corresponents.
b. Per als cursos que tinguin torn presencial i semipresencial, cada modalitat tindrà dos delegats
de curs.
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Article tercer. Drets i deures

3.1. Drets dels delegats
a. Rebre informació i documentació explicativa dels òrgans competents, sobre les seves funcions,
competències i drets i deures.
b. Convocar les reunions que considerin oportunes amb els estudiants que representen per al
correcte compliment de les seves funcions, a petició pròpia o a petició dels estudiants,
respectant la programació docent.
c. Rebre regularment la informació necessària dels òrgans competents per al correcte
desenvolupament de les seves funcions.
d. Rebre informació acadèmica dels assumptes que afectin els estudiants especialment si es
produeixen modificacions en el funcionament acadèmic ordinari.
e. Ser escoltats pels òrgans de govern competents del seu àmbit per tal d'exercir les seves funcions
de representació.
f.

Demanar el reconeixement de crèdits en les condicions establertes en la Normativa de
reconeixement en crèdits d'activitats universitàries.

g. Renunciar a la condició de delegat o delegada.
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3.2. Deures dels delegats
a. Defensar i reivindicar els drets i deures dels estudiants als quals representen. Defensar les
decisions preses en assemblea pel curs i no actuar al marge d'aquestes per compte propi .
b. Fomentar i reforçar la participació dins el curs. Per fer-ho, han de convocar periòdicament
reunions amb els estudiants que representen per complir correctament la seva funció, a petició
pròpia o a petició dels estudiants.
c. Identificar-se i posar a disposició dels seus representats les seves dades de contacte.
d. Fer un ús responsable de aquelles dades que obtingui en l'exercici de les seves funcions així com
de les eines posades a la seva disposició.
e. Informar els estudiants sobre les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions,
els fets rellevants que es produeixin a Euncet i tots aquells d'interès per als estudiants.
f.

Reunir-se periòdicament amb els òrgans de govern d’Euncet i assistir a les reunions a què siguin
convocats.

g. Fomentar l'adequada utilització del material i les instal·lacions així com informar dels possibles
problemes.
h. Contribuir al desenvolupament i a la qualitat dels fins d’Euncet, mitjançant actes, programes i
altres activitats que puguin significar un benefici per a la comunitat universitària en general i per
als estudiants en particular.
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Article quart. Organització dels delegats

4.1. L'assemblea de curs. Àmbit de deliberació
a. L'assemblea de curs és l'espai deliberatiu propi del curs en què es produeix el debat necessari
entre els estudiants que en són membres per tal de fixar per consens les opinions del curs. Quan
no s'arribi a un consens s'ha de procurar recollir les posicions divergents acordades entre les
parts i decidides en l'assemblea.
b. Les decisions preses per l'assemblea són la base de l'acció dels delegats i, per tant, les que guien
el desenvolupament de les seves funcions. D'aquesta manera, els delegats no poden actuar
independentment dels estudiants que representen.
c. És responsabilitat del delegat o delegada convocar les assemblees amb regularitat. El curs es pot
reunir en assemblea per iniciativa pròpia dels delegats o bé a petició d'un 20% dels estudiants.
En qualsevol dels dos casos, els delegats han de convocar i anunciar aquesta assemblea amb
una setmana d'antelació i de la manera més efectiva. Els delegats s'han d'assegurar que s'aixequi
acta de la sessió i que aquesta es difongui entre els seus representants.
d. Abans de cada reunió ordinària programada amb els òrgans de govern, els delegats han de
convocar una assemblea del seu curs per tal de recollir les opinions consensuades dels
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estudiants que representen. Després de cadascuna d'aquestes reunions amb els òrgans de
govern, hauran d'informar els estudiants que representen sobre els assumptes tractats.
4.2. Relacions amb els òrgans de govern
a. Els coordinadors han de convocar els delegats de manera ordinària un cop cada quadrimestre.
De manera extraordinària, a proposta del Director o Directora del programa, els coordinadors
o coordinadores o a petició dels delegats, es podran convocar altres reunions per resoldre altres
temes que puguin sorgir durant el curs. De totes aquestes reunions, un dels delegats aixecarà
acta i, amb l'acord del coordinador, aquesta es farà pública entre els seus representats.
b. Els delegats han d'informar periòdicament de les inquietuds dels estudiants als representants
dels estudiants que formen part de les comissions d’avaluació acadèmica i qualitat i al Director
o la Directora del programa, especialment abans de les reunions d'aquests òrgans.
c. Tots els delegats de l’Euncet i els estudiants representants de les diferents comissions, s'han de
reunir com a mínim un cop per quadrimestre.
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Article cinquè. Pèrdua de la condició de delegats
a. Els delegats podran perdre la seva condició en els casos següents:
1. Per renúncia de l'interessat, per la pèrdua de les condicions d'elegibilitat, per absència
superior a tres mesos, o per qualsevol causa legal que impossibiliti l'exercici de les
funcions per les quals va ser elegit. Aquestes circumstàncies seran constatades pel
Director o la Directora del programa d’Euncet.
2. A iniciativa del curs, mitjançant una votació revocatòria que obtingui el vot favorable de
la majoria absoluta dels estudiants censats en la circumscripció que aquest delegat o
delegada representa. Aquesta revocació haurà de ser instada davant del Director
Acadèmic d’Euncet, per almenys una tercera part dels estudiants del curs. Si la
revocació no és aprovada, els seus signataris no podran reiterar-la en el mateix curs
acadèmic.
b. En els casos de pèrdua de la condició de delegat o delegada, l'òrgan competent pot convocar
noves eleccions si és necessari cobrir vacants.
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Disposició addicional

Als efectes d'aquesta normativa, s'entén inclòs en el concepte titulació de Grau i Màster Universitari
d’Euncet
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Disposició final

En allò no previst en aquesta normativa es resoldrà a la Comissió Acadèmica.
Aprovada el 18/10/2016
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