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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN SOBRE ELS DRETS I RECURSOS A RECONÈIXER ALS 
REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS  

Antecedents 

El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la UPC ha elaborat un document amb l’objectiu de 
millorar les condicions de la representació estudiantil dins de la UPC, i així, facilitar 
l’accés i l’activitat de l’estudiantat. Aquest document s’ha presentat al Consell 
Acadèmic del dia 27 de juny, i  a la Comissió de Docència i Estudiantat del 5 de juliol. 

En aquest document es recullen les necessitats mínimes que han d’assumir els centres 
pel que fa a infraestructures, material i pressupost per a que les delegacions dels 
diferents centres de la UPC puguin dur a terme les seves tasques de manera adequada. A 
més, es demana a la UPC una millora en la figura del representant dels estudiants, 
facilitant així el seu progrés tant personal com acadèmic, fent que el fet de representar el 
col·lectiu d’estudiants de grau i màster no sigui un inconvenient a l’hora d’avançar en 
els seus estudis. 

Tenint en compte el document elaborat pel Consell de l’Estudiantat i els debats en els 
òrgans de govern, fent ús de les competències legalment reconegudes, el Consell de 
Govern, 

ACORDA 

Primer.- Encomanar als centres que vetllin per informar i donar visibilitat de les 
activitats de les delegacions pels mitjans al seu abast. El Consell de Direcció vetllarà 
també perquè els canals institucionals és facin ressò d’aquestes activitats. 

Segon.- Demanar als responsables dels òrgans de govern tant els institucionals com els 
dels centres, que en la mesura del possible programin les reunions en horaris i dates que 
afavoreixin la participació dels representants dels estudiants. 

Tercer.- Informar a tot el PDI dels drets que segons la legislació de l’Estat tenen els 
representants dels estudiants i que a efectes de proves d’avaluació, ha quedat recollit a 
la Normativa Acadèmica de Graus i Màsters per al curs 2017-2018, a l’apartat 3.1.2. de 
l’esmentada normativa. 

Quart.- Encomanar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica la difusió de la taula de 
reconeixements de crèdits en la qual la participació en òrgans de govern ja té en compte 
la totalitat de la participació a tots els òrgans de govern de cada representant, des del 
curs 2015-2016. 



Cinquè.- Instar a l’àrea TIC de la UPC que faciliti als representants de l’estudiantat 
l’accés a aquells serveis tic que els poden ser d’utilitat i, particularment, als serveis que 
faciliten el treball en equip i la compartició d’informació. 

Sisè.- Encomanar als centres que garanteixin els següents recursos per tal que els 
estudiants puguin exercir la seva responsabilitat: 

• Un pressupost anual mínim per cobrir les despeses de reprografia i fungibles que
a dia d’avui s’estima en 350€ .

• Accés, sota la responsabilitat del Delegat/da a la llista de distribució de mails
dels estudiants del centre al qual representa.

• Un espai adequat per tal que la Delegació rebi estudiants, fer reunions reduïdes i
guardar un mínim de material. L’espai ha de tenir la cobertura d’Eduroam
estàndard. Aquest espai ha de ser accessible als membres de la Delegació
sempre que el centre estigui obert o hi hagi servei de seguretat.

• Un lloc de treball operatiu que inclogui:

(a) Un computador funcional connectat a la xarxa UPC. 
(b) Accés als serveis d’impressió amb un màxim d’impressions gratuïtes acordat 

amb el centre. 
(c) Un terminal telefònic fix no redirigible restringit a trucades internes i nacionals. 

Barcelona, 5 de juliol de 2017 


