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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Amb motiu de la importància que els estudiants s’organitzin i participin institucionalment a la FPCEE 

Blanquerna-URL, generant dinàmiques i activitats amb autonomia, conforme als interessos dels 

estudiants, el 20 de desembre de 2016 els estudiants de la FPCEE, es van reunir en Ple per aprovar el 

Reglament del Consell d’Estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL, aprovat per l’Equip Directiu de la 

FPCEE Blanquerna-URL en data del 21 de febrer de 2017. 

 

La institució considera positiu que els estudiants contribueixin a l’enriquiment de la vida universitària 

de la FPCEE Blanquerna-URL i han de tenir el dret de representar-se dins de la Facultat, ampliant les 

seves funcions al màxim possible.  

 

Amb l’aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants es pretén dotar la representació estudiantil de 

millors eines per assegurar el bon desenvolupament i l’aplicabilitat de les seves funcions. Aquest 

Reglament es dissenya amb voluntat d’implicar els estudiants en les decisions tant estratègiques com 

operatives facilitant espais de comunicació comuns entre els diferents estudis. Els òrgans constituïts 

són els següents: 
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Unipersonals: 

- Delegats/des de seminari (opcional), escollits/des entre tots els estudiants del seminari. 

- Delegats/des de classe, escollits/des entre tots els estudiants de cada classe. 

- Delegats/des d’estudi de grau, escollits/des entre tots els delegats de classe del seu estudi. 

- Delegats/des de màster, escollits/des entre tots els estudiants de cada màster. 

- Delegat/da de doctorat, escollit/da entre tots els estudiants de doctorat. 

- Delegat/da de postgrau, escollit/da entre tots els delegats/des de màsters i doctorat. 

- Caps de comissió, escollits/des entre els membres del Consell d’Estudiants de la FPCEE. 

- Secretari/a del Consell d’Estudiants, escollit/da entre els membres del Consell d’Estudiants 

de la FPCEE. 

- Tresorer/a del Consell d’Estudiants, escollit/da entre els membres del Consell d’Estudiants 

de la FPCEE. 

- President/a del Consell d’Estudiants (representant de la Facultat), escollit/da entre tots els 

delegats d’estudi de la Facultat. 

- Vicepresident/a del Consell d’Estudiants, escollit/da entre tots els delegats d’estudi de la 

Facultat. 

 

Col·lectius:   

- Consell d’Estudiants, en formen part amb veu i vot tots els delegats de la Facultat i amb veu 

però sense vot tots aquells estudiants de la Facultat que sol·licitin assistir-hi. El Consell 

d’Estudiants es pot reunir: 

 

- En Ple, en el qual estaran convocats/des tots els delegats/des de la Facultat. 

- En comissions, que prèviament aprovades al Ple, funcionaran en grups més reduïts de 

delegats/des. 

 

CAPÍTOL I  

 

DE LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL DELS ESTUDIANTS  

 

 

Article 1. Facultat 

 

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport - Blanquerna de la Universitat Ramon 

Llull té els seus propis canals de participació dels estudiants, així com els propis mètodes d’elecció 

dels delegats/des o representants dels estudiants. 

 

Article 2. Participació institucional 

 

La participació institucional dels estudiants de la FPCEE es realitzarà a través dels estudiants delegats 

escollits com a representants de cadascun dels seminaris, cursos, estudis i Facultat.  

 



 
Reglament del Consell d’Estudiants FPCEE 

3 

 

Article 3. Funcions dels representants dels estudiants 

 

Les funcions generals dels representants dels estudiants de la FPCEE són les següents: 

 

1a Informar els estudiants de totes aquelles qüestions i temes d’interès acadèmic, cultural i esportiu, 

emetre informes, i promoure, divulgar o realitzar les activitats que es considerin oportunes. 

 

2a Elevar a l’equip acadèmic corresponent propostes, recomanacions o queixes acadèmicament 

oportunes. 

 

3a Organitzar activitats des del Consell d’Estudiants per fomentar la vida universitària del la Facultat. 

 

4a Ésser informats de qualsevulla modificació o innovació del Pla d’estudis i de tots aquells temes i 

decisions que afectin directament o indirectament els estudiants de la Facultat. 

 

5a Col·laborar amb la Facultat en totes les qüestions que es considerin oportunes.. 

 

6a Administrar lliurement el pressupost que l’Equip Directiu convingui a atorgar al Consell 

d’Estudiants. 

 

7a Representar els estudiants de la FPCEE en els àmbits que pertoquin. 

 

 

 

 

CAPÍTOL II  

 

DE L’ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS 

 

Article 4. Organització dels estudiants 

 

Per dur a terme les funcions establertes en l’article 3 i assegurar-ne la continuïtat, els representants 

dels estudiants es reuniran periòdicament en el Ple del Consell d’Estudiants i en les comissions. 

 

Article 5. Ple del Consell d’Estudiants 

 

El Consell d’Estudiants és un òrgan col·legiat amb una àmplia representativitat del conjunt 

d’estudiants de la FPCEE, compost per representants democràticament escollits de cadascun dels 

seminaris, cursos, estudis de graus, màsters i doctorat de la FPCEE.  
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Article 6. Comissions del Consell d’Estudiants 

 

El Consell d’Estudiants, reunit en Ple, aprovarà i revocarà les comissions que consideri oportunes en 

qualsevol moment. Aquestes comissions es reuniran periòdicament i donaran compte de les seves 

activitats al Ple. En tot cas, a l’inici de cada curs acadèmic, es farà una revisió de totes les comissions, 

per determinar si es mantenen o es modifiquen. 

 

Article 7. Suplents 

 

Cada membre del Consell d’Estudiants podrà tenir un suplent per garantir la presència de tots els 

cursos i estudis i la màxima difusió dels temes tractats; en cas d’absència del titular, el suplent 

ostentarà el seu dret a vot. 

 

Article 8. Durada dels càrrecs 

 

El mandat de tots els càrrecs unipersonals del Consell d’Estudiants de la FPCEE Blanquerna-URL 

mencionats anteriorment és d’un any, sens prejudici que les persones que ostenten el càrrec puguin 

tornar a ser escollides pel mateix Consell, o un de diferent. 

 

CAPÍTOL III  

 

DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

 

Article 9. Convocatòries ordinàries de reunió 

 

El Consell d’Estudiants serà convocat com a mínim un cop cada dos mesos pel president/a del Consell 

d’Estudiants. 

 

Article 10. Participació en comissions 

 

Els membres del Consell d’Estudiants podran participar de les comissions del Consell d’Estudiants. 

Els membres que s’apuntin a cada comissió tindran l’obligació d’assistir a les reunions convocades i 

desenvolupar les tasques assignades. 

 

Article 11. Funcions 

 

Els membres del Consell d’Estudiants tindran la funció de recollir i vehicular les propostes i els 

suggeriments que els estudiants de les seves titulacions els expressin. 
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Article 12. Relació amb la Facultat 

 

Els membres del Consell d’Estudiants podran ser convocats col·lectivament o de manera 

individualitzada com a representants de les seves titulacions per coordinar accions específiques amb la 

Facultat. 

 

Article 13. Presa de decisions 

 

1. Els membres del Consell d’Estudiants, degudament convocats, decidiran per majoria simple en els 

assumptes propis de competència del Consell.  

 

2. Tots els representants, inclús els dissidents i els que no hagin participat en la votació, queden 

sotmesos als acords del Consell d’Estudiants. 

 

Article 14. Drets dels representants 

 

Tot representant té dret a: 

 

a. Assistir a les reunions del Consell i, en tot cas, a delegar per escrit el seu vot. 

 

b. Votar en qualsevol deliberació del Consell. 

 

c.  Presentar-se als càrrecs segons el Reglament. 

 

d. Ésser informat de l’ordre del dia, la convocatòria i qualsevol qüestió en la qual el Consell 

sigui competent. 

 

e. Expressar la seva opinió en qualsevol debat del Consell. 

 

f. Posseir una còpia de la normativa present. 

 

Article 15. Deures dels representants 

 

Tot representant té l’obligació de: 

 

a. Assistir a totes les reunions del Consell, vàlidament convocades. 

 

b. Desenvolupar el seu càrrec amb responsabilitat i diligència. 
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c. Guardar el degut sigil i secret sobre les informacions de caràcter confidencial, inclús després de 

cessar les seves funcions. 

 

d. Vetllar pel funcionament correcte del Consell d’Estudiants i per la correcta aplicació d’aquest 

Reglament. 

 

Article 16. Convocatòria de la primera reunió del Consell d’Estudiants en cada curs acadèmic   

 

1. A l’inici del curs acadèmic, el Consell d’Estudiants haurà d’ésser convocat necessàriament una 

vegada siguin escollits, en cada curs, els seus representants respectius. Aquesta elecció haurà de 

fer-se dins del primer mes del curs. 

 

2. Té l’obligació de convocar el Consell d’Estudiants el/la president/a del Consell d’Estudiants. 

 

3. Si el Consell no fos convocat en el termini previst de l’apartat anterior, podrà ser-ho a petició de 

qualsevol dels representants o a instància del degà. 

 

4.  En aquest primer Consell d’Estudiants: 

 

• Es donarà coneixement als representats d’aquest Reglament a tots els representants. 

 

• El president/a del Consell d’Estudiants sortint, o en el seu cas qualsevol dels seus membres, farà 

el resum de la gestió del curs anterior. 

 

• Es podran debatre totes aquelles qüestions que es considerin convenients. 

 

Article 17. Convocatòria del Consell d’Estudiants 

 

1. El/la president/a del Consell d’Estudiants, podrà convocar el Consell d’Estudiants sempre que es 

consideri oportú. 

 

2. El/la president/a del Consell d’Estudiants haurà de convocar el Consell quan ho sol·licitin per 

escrit almenys un terç dels seus representants. 

 
3. En tot cas, el/la president/a del Consell d’Estudiants està obligat a convocar el Consell un cop cada 

dos mesos. 

 

4. A l’última reunió del curs acadèmic el Consell d’Estudiants haurà d’aprovar els comptes anuals 

presentats pel president/a del Consell d’Estudiants i haurà d’aprovar la memòria del curs acadèmic 

anterior. 
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Article 18. Forma de la convocatòria 

 

1. La convocatòria del Consell es farà mitjançant l’anunci escrit a tots els representants. 

 

2. L’anunci contindrà la data de convocatòria, l’ordre del dia i la data de reunió. Entre data de 

convocatòria i data de reunió hauran de transcórrer almenys cinc dies naturals. 

 

Article 19. Constitució del Consell d’Estudiants 

 

1. El Consell quedarà vàlidament constituït a l’hora que figura en la convocatòria, independentment 

del nombre de membres assistents. 

 

2. Perquè el Consell pugui acordar vàlidament qualsevol proposta de modificació de la normativa de 

representació institucional dels representants dels estudiants, serà necessària la majoria absoluta 

dels assistents. 

 

Article 20. Legitimació per assistir al Consell d’Estudiants 

 

1. Solament estan legitimats per assistir a les reunions del Consell els representants de seminari, curs, 

estudi, postgraus i Facultat, vàlidament escollits. 

 

2. Solament tenen dret a vot els representants de curs, estudi, postgraus i Facultat, vàlidament 

escollits. 

 

3. Malgrat tot, el Consell d’Estudiants podrà acordar autoritzar l’assistència de qualsevol altra 

persona que jutgi convenient, circumstància que haurà de fer-se constar per escrit en la 

convocatòria. 

 

Article 21. Representació 

 

1. Si un membre del Consell d’Estudiants no pot assistir a la reunió convocada, està obligat/da a 

justificar la seva absència i a delegar la seva assistència al suplent vàlidament escollit al seu 

centre, preferentment membre del Consell d’Estudiants. 

 

2. La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió. 

 

3. La representació és sempre revocable. L’assistència personal del representat a la reunió tindrà 

valor de revocació. 
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Article 22. Adopció d’acords 

 

1. El Consell d’Estudiants, vàlidament constituït, adoptarà els seus acords per majoria simple dels 

representants concurrents a la sessió, excepte en aquells casos en què expressament s’exigeixi una 

altra majoria. 

 

2.  El Consell podrà proposar de reformar la normativa present tan sols per majoria absoluta dels 

assistents al Ple. 

 

3. Es podran sotmetre a debat nous temes no inclosos en l’ordre del dia per majoria simple dels 

membres del Consell. 

 

Article 23. Acta del Consell d’Estudiants 

 

1. L’acta de la reunió del Consell haurà d’ésser aprovada pel Consell un cop celebrada i serà signada 

pel/per la president/a del Consell d’Estudiants i secretari/ària en cas de ser-hi. 

 

2. L’acta aprovada tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. 

 

Article 24. Impugnació dels acords del Consell 

 

1. Podran ser impugnats els acords del Consell que siguin contraris a aquest Reglament o lesionin 

l’interès d’un o diversos representants del Consell d’Estudiants. 

 

2. No es podrà impugnar un acord del Consell quan hagi estat vàlidament substituït per un altre o 

deixat sense efecte. 

 

3. L’acció d’impugnació dels acords del Consell caducarà als trenta dies a comptar des de l’adopció 

de l’acord impugnable. 

 

Article 25. Legitimació i competència 

 

1. El Consell d’Estudiants podrà impugnar els acords presos per majoria dels seus membres. 

 

2. L’escrit d’impugnació haurà de dirigir-se al Consell, prèvia notificació al representant de Facultat. 

 

3. El procés d’impugnació es desenvoluparà reglamentàriament. 
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4. Per resoldre el litigi, serà competent un tribunal compost per cinc membres. Solament podran ser 

membres del tribunal, els delegats dels estudis que formen part de la Facultat, el degà i els 

vicedegans i, en tot cas, els representants designats per l’Equip Directiu. L’elecció dels membres 

del tribunal i el procés d’arbitratge es desenvoluparà reglamentàriament. 

 

CAPÍTOL IV 
 

DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 

 

 

Article 26. President/a del Consell d’Estudiants 

 

1. Els delegats de cada estudi escolliran per majoria, i entre els seus membres, un/a president/a del 

Consell d’Estudiants. 

 

2. El president/a del Consell d’Estudiants té per finalitat assegurar el funcionament correcte, ordenat 

i eficaç del Consell d’Estudiants.  

 

3. Les reunions del Consell d’Estudiants sempre seran presidides pel president/a del Consell 

d’Estudiants 

 

4. Correspon al president/a del Consell d’Estudiants: 

 

• Configurar la llista dels representants assistents. 

 

• Moderar els debats de les reunions i vetllar pel desenvolupament ordenat de les discussions, 

donant i retirant la paraula. 

 

• Assegurar el compliment de l’ordre del dia i proposar nous temes que no hi estiguin inclosos. 

 

• Sotmetre a votació les qüestions controvertides i les decisions a adoptar, dirigir les votacions i 

fer-ne el recompte. En cas d’empat té vot de qualitat. 

 

• Mantenir l’ordre de les reunions, podent expulsar les persones que en pertorbin el 

desenvolupament normal. 

 

• Vetllar per les formalitats i requisits imposats en la normativa per a la validesa dels actes i acords 

de les reunions. 

 

• Signar, juntament amb el secretari/ària, si escau, l’acta de les reunions. 
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Article 27. Vicepresident/a del Consell d’Estudiants 

 

 

1. Els delegats de cada estudi escolliran per majoria, i entre els seus membres, un/a vicepresident/a 

del Consell d’Estudiants. 

 

2. Correspon al vicepresident/a: 

 

• Assumir les funcions de president del Consell d’Estudiants en cas d’absència o delegació. 

 

 

Article 28. Secretari/ària 

 

3. El Consell d’Estudiants de la FPCEE escollirà per majoria, i entre els seus membres, un 

secretari/ària. 

 

4. Correspon al secretari/ària: 

 

• Assistir el president/a del Consell d’Estudiants. 

 

• Convocar els membres del Consell d’Estudiants i redactar l’ordre del dia d’acord amb el/la 

president/a del Consell d’Estudiants. 

 

• Prendre nota per escrit dels acords i del que sigui objecte de debat en les reunions del Consell 

d’Estudiants. 

 

• Redactar, finalitzada la reunió, l’acta i altres documents que hi estiguin relacionats, signant al 

peu de cadascun d’ells. 

 

• Custodiar i arxivar al despatx de delegats les actes i documents del Consell d’Estudiants. 

 

• Fer les funcions administratives que li atribueixi el Consell d’Estudiants. 

 

Article 29. Tresorer/a 

 

1. El Consell d’Estudiants de la FPCEE escollirà per majoria, i entre els seus membres, un tresorer/a. 

 

2. Correspon al tresorer/a: 
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• Definir les partides generals del pressupost atorgat. 

 

• Distribuir el pressupost entre les diverses partides previstes. 

 

• Controlar les despeses. 

 

• Presentar els comptes quan el Consell d’Estudiants ho requereixi. 

  

 

CAPÍTOL V  

 

DE LES COMISSIONS 

 

Article 30. Comissions  

 

1. Per acord simple, el Consell d’Estudiants podrà delegar l’exercici concret i per termini determinat 

d’una competència o encomanar tasques específiques a les comissions creades. 

 

2. Tota comissió tindrà un/a cap de comissió, escollit/da en el Ple del Consell d’Estudiants entre els 

seus membres. Els caps de comissió seran els encarregats de convocar-les, coordinar-les i 

dinamitzar-les, amb el suport dels membres inscrits a les comissions, i seran els interlocutors 

vàlids davant el Consell d’Estudiants. 

 

3. Podran ésser membres d’una comissió tots els membres del Consell d’Estudiants i estudiants que 

ho sol·licitin. 

 

Article 31. El Gabinet de Comunicació del Consell d’Estudiants 

 

1. El Gabinet de Comunicació és una comissió permanent que té per finalitat assegurar la difusió 

correcta de les comunicacions que es considerin d’interès per als membres del Consell 

d’Estudiants. 

 

2. El Gabinet de Comunicació, amb el vistiplau del Departament de Comunicació de la FPCEE, 

gestionarà els continguts de l’espai web del Consell d’Estudiants, la presència del Consell 

d’Estudiants a les xarxes socials i totes aquelles activitats que el Consell consideri que ha 

d’assumir. 

 

Article 32. Interpretació de la normativa 

 

1. Correspon al Consell d’Estudiants la interpretació del present Reglament. 

 

2. Un terç dels seus membres podrà impugnar-ne la interpretació en el cas d’estar disconforme. 
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Article 33. Règim disciplinari i sancions 

 

1. Tot representant està subjecte a responsabilitat disciplinària. 

 

2. Les infraccions en les quals es pot incórrer poden ser lleus, greus i molt greus. 

 

3. Les infraccions seran comunicades al director/a de l’estudi al qual pertanyi el representant, que 

aplicarà la sanció que determini el Reglament del centre. 

 

 

CAPÍTOL VI 

 

DELS MITJANS ECONÒMICS I MATERIALS 

 

Article 34. Mitjans materials 

 

El Deganat de la FPCEE farà el possible per posar a disposició del Consell d’Estudiants els mitjans 

següents perquè pugui desenvolupar les seves activitats: un arxiu, un tauler d’anuncis, un ordinador 

amb connexió a Internet, una impressora i una direcció de correu electrònic perquè puguin comunicar-

se amb els estudiants de la Facultat. 

 

Article 35. Pressupost i finançament 

 

1. El Deganat, per indicació del degà, serà qui indiqui les quantitats assignades en cada curs al 

representat de la Facultat. 

 
2. El Consell d’Estudiants justificarà les despeses derivades del pressupost atorgat a l’Equip Directiu. 

 

4. L’Equip Directiu podrà assignar una major quantitat de diners de la convinguda en atenció a 

especials circumstàncies o esdeveniments que puguin succeir durant el curs acadèmic. 

 

5. L’assignació del pressupost es realitzarà al començament del curs acadèmic, junt amb el 

pressupost ordinari de la Facultat. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

1. El present Reglament, prèviament aprovat pel Consell d’Estudiants, entrarà en vigor al dia següent 

de la seva aprovació per l’Equip Directiu de la FPCEE Blanquerna-URL. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

1. L’aprovació, modificació o derogació d’un reglament requerirà el mateix procés i majories que les 

previstes per a l’aprovació del present Reglament. 


