Reglament de la Delegació d’Estudiants de la Facultat
de Filosofia i Lletres
Reglament de la Delegació d’Estudiants. De la Naturalesa i Finalitats de la
Delegació d’Estudiants
Article 1
La Delegació d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
d’Alacant es crea com a Òrgan de participació i representació de l’estudiantat en
l’organització de la vida acadèmica. A més, la Delegació canalitza els drets i deures
dels i de les estudiants.
Article 2
Són competències de la Delegació d’Estudiants:
1. Coordinar les diferents activitats dels òrgans de representació de l’estudiantat, així
com amb altres òrgans de representació dins de la Facultat de Filosofia i Lletres.
2. Representar el col·lectiu d’estudiants en els òrgans de govern de la Facultat.
3. Defensar els drets i deures de l’estudiantat recollits en la Normativa General de la
Universitat d’Alacant, en relació amb l’educació pública, laica, igualitària, de qualitat i
de caràcter científic que l’estudiantat universitari cal i mereix rebre.
4. Col·laborar amb els Serveis d’Informació i Assessorament per als i per a les
estudiants, tals com la Secretaria Administrativa de la Facultat, Departaments,
Comissions, el Consell d’Estudiants de la Universitat, i la resta amb aquestes funcions
d’informació i assessorament.
5. Promocionar l’associacionisme universitari.
6. Promoure la realització d’activitats professionals, culturals i esportives, com a
complement al desenvolupament de la formació universitària, així com organitzar
activitats assistencials, de voluntariat i de qualsevol altre tipus que considere
convenient.
Composició de la Delegació d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres de
la Universitat d’Alacant
Article 3
Són membres de la Delegació d’Estudiants:

1

1. Els i les estudiants membres del Claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres.
2. Els i les estudiants representants de la Facultat de Filosofia i Lletres en el Claustre
General.
Dels òrgans de Govern
Article 4
Són òrgans de Govern de la Delegació d’Estudiants:
1. Comissions col·lectives
a) El Ple
b) La Comissió de Govern
2. Unipersonals
a)
b)
c)
d)
e)

President/a
Vicepresident/a
Secretari/ària
Delegats/des de Grau.
Delegats/des de classe.

Article 5
El Ple està format per tots els delegats i delegades de curs i classe i per tots els i les
claustrals pertanyents a la Facultat de Filosofia i Lletres i és el màxim òrgan de
decisió de la Delegació d’Estudiants, per al qual es requereix la presència d’un
vint-i-cinc per cent dels seus membres per a la validesa de les seues reunions.
1. El president o presidenta convoca i presideix les reunions ordinàries i
extraordinàries del Ple.
2. Les convocatòries amb caràcter extraordinari poden ser promogudes pel president o
presidenta, bé a iniciativa pròpia o prèvia petició de la quarta part dels membres del
Ple, així com a petició d’un vint-i-cinc per cent dels membres de la Comissió de
Govern.
3. El Ple de la Delegació d’Estudiants haurà de celebrar, almenys, quatre reunions per
quadrimestre amb caràcter ordinari.
El president o presidenta justificarà les faltes d’assistència a classe dels i de les
estudiants que hagen d’acudir al Ple.
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Article 6
Són competències del Ple:
1. Elegir i revocar el president o presidenta.
2. Elegir i revocar el vicepresident o vicepresidenta.
3. Elegir i revocar el secretari o secretària.
4. Sol·licitar el president o presidenta la convocatòria de reunió extraordinària del Ple
per, almenys, el vint-i-cinc per cent dels seus membres. Sol·licitud que no és més que
un tràmit, el president o presidenta haurà de convocar la reunió extraordinària del Ple
en el termini d’una setmana.
5. Elegir i revocar els membres de la Comissió de Govern i altres Comissions de la
Delegació d’Estudiants.
6. Aprovar, modificar o rebutjar el Pla General d’Actuació proposat per la Comissió de
Govern, així com els Plans Parcials presentats per les diferents comissions de treball.
7. Totes aquelles qüestions que no estiguen expressament assignades a la resta dels
òrgans de la Delegació d’Estudiants.
De la Comissió de Govern
Article 7
La Comissió està constituïda per:
1. El president o la presidenta.
2. El vicepresident o la vicepresidenta.
3. El secretari o la secretària.
4. Cinc representants elegits pel Ple de la Delegació d’Estudiants entre els seus
components.
Article 8
Són funcions de la Comissió de Govern:
1. Reunir-se dues vegades al mes, com a mínim, i les altres Comissions tantes
vegades com calga.
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2. Coordinar les activitats de la Delegació d’Estudiants davant qualsevol instància.
3. Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Ple.
4. Aprovar per majoria absoluta resolucions en els conflictes que es plantegen en el
seu àmbit de competència.
5. Elaborar i proposar al Ple el Pla d’Actuació.
6. Executar els acords del Ple.
7. Convocar les eleccions internes dels diferents òrgans de la Delegació d’Estudiants
segons l’establit en el Reglament de Règim Intern d’aquesta.
Del president o presidenta de la Delegació d’Estudiants
Article 9
El president o la presidenta ostenta la representació i direcció de la Delegació
d’Estudiants i té vot de qualitat.
El president o la presidenta serà elegit per majoria simple dels membres del Ple en
primera volta. Si no s’aconseguira, es realitzaria, igualment per majoria simple, en
segona volta, mitjançant votació nominal i secreta.
El president o la presidenta serà elegit per dos cursos acadèmics, podent presentar
candidatura a reelecció. El president o la presidenta, una vegada elegit, podrà ostentar
aquest càrrec independentment de les eleccions al Claustre. No obstant això, podrà
ser rellevat pel Ple de la Delegació mitjançant moció de censura, que ha de ser
proposada i aprovada per la majoria absoluta del Ple.
Article 10
Són funcions del president o de la presidenta:
1. Representar a la Delegació d’Estudiants.
2. Presidir i dirigir els debats del Ple i de la Comissió de Govern.
3. Convocar les reunions del Ple i de la Comissió de Govern o acceptar la convocatòria
d’una reunió extraordinària esmentada en els articles 5é i 6é d’aquest document.
4. Coordinar l’execució dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.
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5. Intervenir entre parts en conflicte en el seu àmbit de competència i coordinar
l’actuació de la Delegació d’Estudiants davant qualsevol òrgan de la Universitat.
6. Formar part, com a membre nat —amb la possibilitat de participació dels i les
estudiants aliens a la Delegació o no—, de totes les comissions de la Facultat de
Filosofia i Lletres en funció del que es recull sobre la composició d’aquestes en el
Reglament intern de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Del vicepresident o vicepresidenta
Article 11
El vicepresident o vicepresidenta serà elegit per majoria simple del Ple en primera
volta i per una majoria simple en segona volta, mitjançant votació secreta. El mandat
tindrà una durada de dos cursos acadèmics i serà possible una reelecció.
Són funcions del vicepresident o de la vicepresidenta:
1. Realitzar el Pla General d’Actuació de les activitats de la Delegació d’Estudiants, en
col·laboració amb la Comissió de Govern.
2. Informar els òrgans de la Delegació d’Estudiants sobre els assumptes de la seua
competència.
3. Requerir de les diferents Comissions la col·laboració necessària per a reunir tota la
documentació relativa a la Delegació d’Estudiants.
4. Assumir les funcions del president o presidenta en cas d’absència, malaltia o
vacant.
5. L’elaboració d’un informe sobre el treball que fa cada comissió i els seus resultats
per a ser presentats en el Ple i ser avaluats.
6. Coordinar les reunions de la Comissió de Govern en temes econòmics.
7. Gestionar formalment els recursos econòmics de la Delegació d’Estudiants i rendir
comptes davant la Comissió de Govern i, en última instància, de l’equip deganal.
Del secretari o de la secretària
Article 12
El secretari o secretària serà elegit per majoria simple del Ple en primera volta i per
una majoria simple igualment en segona volta, mitjançant votació secreta. El mandat
tindrà una durada de dos cursos acadèmics i serà possible una reelecció.
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Són funcions del secretari o de la secretària:
1. Convocar, a petició del president o presidenta, els membres del Ple o la Comissió
de Govern a les reunions d’aquests òrgans col·legiats
2. Donar fe dels actes i acords del Ple i de la Comissió de Govern de la Delegació i
comissions en les quals actue.
3. Elaborar i custodiar les actes dels òrgans col·legiats i l’arxiu de la Delegació.
4. Quantes funcions li siguen assignades o delegades pel president o presidenta.
De la Gestió Econòmica
Article 13
Cada quadrimestre es farà una sessió de control entre el Deganat i el president o
presidenta al costat del vicepresident o vicepresidenta de la Delegació d’Estudiants per
valorar l’ús correcte del pressupost de la Delegació d’Estudiants.
De les Comissions internes de la Delegació
Article 14
1. Les Comissions internes de la Delegació d’Estudiants de Filosofia i Lletres estan
formades pels membres que designe el Ple, i serveixen per a tractar problemàtiques
concretes de l’estudiantat que després seran tractades en les Comissions concretes
de la Facultat de Filosofia i Lletres, en funció de l’establit en l’apartat 6 de l’article 10
d’aquest reglament. Així, les Comissions internes de la Delegació es classifiquen com:
1. Permanents:
a. Comissió de Reclamacions
b. Comissió d’Informació i Beques
2. No Permanents:
a. Comissions de treball que es crearan i tindran la durada segons les
necessitats de cada moment.
2. Els membres de les Comissions seran elegits pel Ple de la Delegació d’Estudiants,
mitjançant votació secreta.
3. Els membres de les Comissions seran elegits per un curs acadèmic i serà possible
la seua reelecció fins a un màxim de quatre cursos acadèmics.
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4. El president o presidenta de cada Comissió tindrà vot de qualitat i serà elegit pels
membres de delegació que componguen aqueixa comissió, tenint la responsabilitat
sobre el compliment dels objectius d’aqueixa Comissió.
5. La Comissió de Govern es reunirà dues vegades al mes, com a mínim, i les altres
Comissions tantes vegades com calga.
6. Les Comissions de treball hauran de respondre a les finalitats per als quals es
constitueixen i s’extingiran quan els objectius es consideren complits.
7. Les Comissions Permanents i No Permanents tindran un òrgan de treball constituït
dins d’aquestes i la responsabilitat estarà composta per estudiants membres del Ple
elegits per a cada comissió respectiva, i un president o presidenta perquè dote
d’articulació a cada comissió, però a més podran formar part de la comissió estudiants
de la Facultat de Filosofia i Lletres que no formen part de la Delegació d’Estudiants
mentre estiguen interessats a ajudar en el treball d’aquestes comissions.
8. La participació d’estudiants aliens a la delegació d’Estudiants en les diferents
Comissions, la decidirà el president o presidenta de cada Comissió, en funció de la
quantitat de treball i de persones per a realitzar-lo, tenint en compte que cal promoure
la representació de l’estudiantat i aquest podria ser un començament per a això.
9. Aquests estudiants aliens a la Delegació d’Estudiants no tindran decisió directa en
les Comissions, però podran treballar sota la línia de treball marcada pel president o
presidenta de la Comissió.
De la participació dels estudiants en les Comissions de la Facultat i
Departaments
Article 15
1. El Ple serà l’òrgan de govern encarregat d’elegir, si es requereix un membre de
representació de la Delegació, els estudiants que puguen formar part de les diferents
Comissions de la Facultat de Filosofia i Lletres, així com proposar estudiants de la
Delegació per a tenir representació de l’estudiantat en els diferents departaments del
Centre.
2. És ordre i garantia democràtica que els representants de Grau, no tenint una
dependència de la Delegació d’Estudiants, participen amb reunions periòdiques amb
aquesta per a assegurar un treball sistemàtic i eficaç en benefici de l’estudiantat, amb
la reciprocitat necessària quant a informació i treball per a assegurar aquest benefici.
Amb aquesta finalitat, els qui hagen sigut elegits seran convidats a les reunions
periòdiques de la Delegació d’Estudiants.
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3. Els delegats i delegades de curs dels Graus que no tinguen representació
d’estudiants en el Ple es reuniran amb la Comissió de Govern de la Delegació
d’Estudiants perquè aquesta els done informació sobre les funcions dels estudiants en
aquestes comissions. Després d’aquesta reunió es formarà la representació dels
estudiants en les Comissions Acadèmiques de Grau i departaments, primer per
prestar-se voluntàriament aquests delegats i delegades de curs, i si s’excedeix el
nombre de representació màxim, s’elegirà per votació entre els delegats i delegades
de curs.
4. Es redactarà un informe de treball per Comissió de la Facultat que es presentarà a
la Comissió de Govern al final de cada Quadrimestre, per a avaluar si han exercit les
funcions que s’atribueixen als estudiants esmentats en l’article 2.
5. Els membres de les comissions de la Facultat i departaments podran ser rellevats
del seu càrrec, pertanguen o no al Ple, si les activitats que duen a terme en les
Comissions de Grau s’allunyen de les disposicions establides en l’article 2 d’aquest
Reglament.
6. El relleu del càrrec haurà de ser votat pel Ple i tindrà validesa amb dos terços a
favor d’aquest relleu.
7. En el cas que es vete el delegat o delegada que estiga exercint funcions de
representació en les comissions de la Facultat, mitjançant moció de censura, que ha
de ser proposada i aprovada per la majoria absoluta del Ple, s’elegiran nous
representants mitjançant el mateix procés pel qual s’han elegit els anteriors, però
tindran vetada la possibilitat de participar en el procés d’elecció a estudiants vetats
anteriorment.
De les Associacions d’Estudiants
Article 16
La Delegació fomentarà l’associacionisme de l’estudiantat i es comprometrà a exercir
les següents funcions:
1. Facilitarà la informació i orientació precisa a l’estudiantat, de manera que els
estudiants estiguen informats de les associacions de la Delegació d’Estudiants i hi
tinguen fàcil accés.
2. Aportarà models d’estatuts i suggeriments en la seua modificació, encara que
l’estructura de l’associació serà creada pels estudiants que formen aquesta associació,
i serà responsabilitat seua la gestió.
3. Intervindrà entre el Deganat i els/les estudiants interessats o interessades en
qüestions econòmiques o d’un altre caràcter, i protegirà els interessos d’aquesta
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associació i dels estudiants que la formen, sempre que aquesta complisca amb els
estatuts de la Universitat d’Alacant.
4. Intervindrà per obtenir llocs de treball apropiats per a aquestes associacions, així
com pressupost i col·laboració del professorat requerit per a aquesta associació.
Encara que siga l’associació la que treballe aquests aspectes, la Delegació
d’Estudiants podrà col·laborar si l’associació ho considera necessari.
Dels membres de la Delegació d’Estudiants
Article 17
1. La condició de membre de la Delegació d’Estudiants és personal i s’adquireix amb
l’elecció per part del corresponent col·lectiu, segons es determina en el present
Reglament.
2. El mandat dels membres de la Delegació d’Estudiants que hagueren sigut elegits
pel Claustre tindrà la mateixa vigència que la que tenen en el Claustre.
3. Si algun dels membres de la Delegació d’Estudiants perdera la seua condició,
ocuparà el seu lloc el o la suplent que expressament s’haguera designat en les llistes
electorals. Si no hi ha suplent, serà nomenat membre de la Delegació el següent
candidat o candidata més votat.
Article 18
La condició de membre de la Delegació es perd per:
1. Deixar de pertànyer a la Facultat de Filosofia i Lletres
2. Deixar d’ostentar el càrrec pel qual va resultar elegit, àdhuc podent ser part de la
Delegació de la Facultat de Filosofia i Lletres.
3. Deixar de complir les condicions per a ser elegible com a representant.
4. Renúncia expressa dirigida al degà de la Facultat.
5. La no assistència a tres reunions del Consell de Govern de la Delegació de la
Facultat de Filosofia i Lletres, si en formar part, o a tres reunions al Ple, entre
ordinàries i extraordinàries; també s’aplicarà aquesta norma per a les altres sessions
de la Delegació d’Estudiants, sense justificació escrita en els casos esmentats.
6. Qualsevol comportament que, per acció o omissió, atempte contra la llibertat dels
estudiants en general, sense permetre en cap cas actituds discriminatòries siga pel
motiu que siga (gènere, ètnia, sexualitat, etc.).
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Article 19
Els membres de la Delegació tenen dret a:
1. Assistir a les sessions de la Delegació d’Estudiants i a les de qualsevol altre òrgan
per als quals hagueren estat triats.
2. Rebre la informació i documentació disponible per a l’exercici de les seues funcions,
de conformitat amb l’establit en aquest reglament.
3. Ser electors i elegibles per a l’elecció dels representants de la delegació en la Junta
de Facultat.
4. Qualsevol altre que es derive de la legislació vigent.
Els membres de la Delegació tenen el deure de:
1. Assistir a les reunions de la Delegació d’Estudiants i a les de qualsevol altre òrgan
per als quals hagueren estat elegits.
2. Complir les normes del present reglament així com qualsevol altra que els afecte.
3. Qualsevol altre que es derive de la legislació vigent.
Dels delegats i delegades de curs i classe.
Article 20
Els delegats i delegades de curs o classe s’encarreguen de representar l’estudiantat
d’un determinat curs o grup davant la Delegació d’Estudiants del Centre, el Deganat i
la corresponent Comissió Acadèmica de Grau.
Són funcions dels delegats i delegades de curs:
1. Representar els interessos de l’estudiantat del seu curs, com a nexe per a recaptar
l’opinió del conjunt dels estudiants sobre la marxa del programa formatiu.
2. Elevar a la Delegació d’Estudiants els dubtes, propostes o reclamacions que li
siguen transmesos pel col·lectiu d’alumnes i alumnes als quals representen.
3. Actuar de representant en els departaments i transmetre informació d’interés per als
estudiants que representen.
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4. Vetlar pel compliment del programa formatiu de les assignatures, informant i
participant en les comissiones acadèmiques de Grau, transmetent els conflictes o
situacions anòmales que se susciten en el desenvolupament de l’activitat docent.
Elecció dels delegats i delegades de classe:
1.- El delegat o delegada de classe serà elegit pel conjunt d’estudiants d’aquest curs o
grup entre els estudiants assignats a aquest grup que estiguen matriculats d’almenys
2/3 dels crèdits totals corresponents a aquest curs.
2. El president o presidenta de la Delegació, convocarà les eleccions dels delegats i
delegades de grup en un període inferior a 20 dies hàbils després de l’inici de les
classes i amb un mínim de 3 dies hàbils previs a l’elecció.
3. Un membre de la Comissió de Govern de la Delegació d’Estudiants, designat pel
president o presidenta, coordinarà l’elecció, exposant, en primer lloc, els drets i deures
dels delegats i delegades, i sol·licitant, a continuació, la presentació de candidatures,
que seran votades de forma anònima pels estudiants presents.
4. L’elecció de delegats i delegades s’aprovarà per majoria simple. El delegat o
delegada serà aquella persona amb major nombre de vots. El delegat o delegada
electe designarà en el mateix acte un o una estudiant que actuarà com a suplent en
els casos que siga necessari.
5. El representant de la Delegació d’Estudiants moderarà tot el procés i vetlarà pel
compliment de la normativa.
6. D’existir diversos grups per curs, cada grup de teoria celebrarà les seues pròpies
eleccions a delegat o delegada.
Posteriorment, la Comissió de Govern convocarà a una primera reunió de coordinació
els diferents delegats i delegades electes de grup o curs. Aquesta reunió se celebrarà
en un termini inferior a 14 dies després de les eleccions inicials a delegats o delegades
de Curs.
Del Pla General d’Actuació
Article 21
1. Els objectius anuals de la Delegació d’Estudiants se sotmetran en tot cas a l’establit
en l’art. 2 del present Reglament i s’especificaran en el Pla General d’Actuació.
2.- El Pla General d’Actuació s’elaborarà en el termini màxim d’un mes, després de la
constitució de la Comissió de Govern, i serà sotmés a votació pel Ple en els següents
trenta dies. En aquest, es preveurà un calendari d’activitats.
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Del Pressupost General de la Delegació
Artícle 22
Les despeses i ingressos previstos per a la realització d’activitats de la Delegació
d’Estudiants figuren en el pressupost de despesa de la Facultat de Filosofia i Lletres,
elaborat pel deganat i sotmés a votació en la Junta de Facultat.
De la Representació d’estudiants
Article 23
Segons el Reglament per al reconeixement acadèmic d’activitats universitàries
culturals, esportives, de representació d’estudiants, solidàries i de cooperació de la
Universitat d’Alacant, es dotarà de crèdits els estudiants que exercisquen les seues
funcions de representació d’estudiants, en funció de la qual cosa es recull en aquest
reglament.
De la Reforma del Reglament
Article 24
La iniciativa per a la reforma del present Reglament correspon al Ple i la seua
aprovació, al Ple amb un mínim de 2/3 de vot favorable.
Disposició final
Aquest Reglament de la Delegació d’Estudiants de Filosofia i Lletres ha sigut aprovat
en la Junta de Facultat de 25 de octubre de 2017.
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