Reglament del Consell d’Estudiants de la
Facultat de Ciències de la Comunicació
Data d’aprovació per Junta de Facultat: 12 de desembre de 2019

TÍTOL I. EL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ

Article 1. Naturalesa
El Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació s’anomena Òrgan
Coordinador de l’Alumnat (OCA) i és el màxim òrgan de representació, debat i
coordinació de l’alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). És redactat pels membres del Consell i s’aprova a la
Junta de Facultat. Existeix, es regeix i s'estructura a criteri d’un reglament propi i
independent.

Article 2. Dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Poden ser membres del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la
Comunicació les persones matriculades en una titulació de grau o màster oficial de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

Article 3. Composició
1.

2.

En són membres nats amb veu i vot: els delegats de cada grup acadèmic, les
persones membres del sector alumnat de la Junta de facultat, les persones
representants electes del Consell d’Estudiants de la UAB, i les persones membres
del Claustre de la UAB.
Qualsevol persona que formi part de l’alumnat de grau i màster oficial de la Facultat
de Ciències de la Comunicació en pot formar part i assistir a les reunions amb veu
i sense vot.

Article 4. Mitjans Materials
1. La Facultat de Ciències de la Comunicació assigna a l’OCA, dins les seves
possibilitats, els mitjans materials i els recursos econòmics perquè funcioni
correctament.
2. L’OCA també pot trobar altres vies de finançament sempre de conformitat amb la
normativa aplicable i amb la validació del Deganat de la Facultat.
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TÍTOL II. COMPETÈNCIES DEL L’ÒRGAN COORDINADOR DE L’ALUMNAT
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

Article 5. Competències
Corresponen al Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona les competències següents:
A. Vetllar pel compliment i respecte dels drets i els deures de l’alumnat de la Facultat
de Ciències de la Comunicació
B. Fomentar la participació de l’alumnat en les propostes i en les decisions internes
de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
C. Fer d’interlocutor entre els òrgans de govern de la Facultat de Ciències de la
Comunicació i l’alumnat.
D. Donar suport a les iniciatives dels estudiants i difondre-les.
E. Informar a la comunitat estudiantil de les decisions de l’OCA, així com de totes les
accions empreses.
F. Esdevenir el nexe d’unió i comunicació entre els representants i la resta de
l’alumnat.
G. Informat i escoltar l’alumnat sobre tot el que es refereix a les bones pràctiques dels
membres de la comunitat universitària.
H. Elaborar les normes de funcionament intern, mitjançant un acord ordinari, que
puguin correspondre i tot respectant el que estableix aquest reglament, els Estatuts
de la UAB i la normativa estatal i catalana aplicable.
I. Assessorar l’alumnat en les problemàtiques que pugui tenir.
J. Dur a terme les tasques que li siguin encomanades pels òrgans de govern de la
Facultat de Ciències de la Comunicació, d’acord amb la normativa vigent.

TÍTOL III. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE L’ÒRGAN COORDINADOR
DE L’ALUMNAT

Article 6. Drets
L’alumnat de la Facultat que participi en l’OCA té dret a:
a)
b)
c)
d)

Assistir a les sessions.
Estar informat del desenvolupament i de les convocatòries de les sessions.
Presentar propostes i iniciatives per a activitats a desenvolupar.
Obrir un espai de debat sobre qualsevol tema d’interès per a l’alumnat
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Article 7. Deures
L’alumnat de la Facultat que participi en l’OCA té el dret de:
a)
b)
c)
d)

Participar activament en el desenvolupament de l’OCA.
Respectar les decisions preses per l’OCA, en el si de la seva activitat.
Assistir a les sessions.
Informar de les decisions preses a tot l’alumnat

TÍTOL IV. ESTRUCTURA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
L’Òrgan Coordinador de l’Alumnat s’estructura mitjançant un Plenari, diferents
comissions, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera.

Article 8. El Plenari de l’Òrgan Coordinador de l’Alumnat
1. El Plenari de l’OCA el formen totes les persones membres del Consell
d’Estudiants.
2. Es reuneix com a mínim un cop cada dos mesos de manera ordinària.
3. La convocatòria del ple es fa a instàncies del secretari o del 20% dels membres
nats.
4. Els membres, així com qualsevol de les persones assistents al Consell poden
sol·licitar l’addició de punts a l’ordre del dia fins 48 hores abans de la celebració del
plenari.

Article 9. Funcions del plenari de l’Òrgan Coordinador de l’Alumnat
És competència del plenari de l’Òrgan Coordinador de l’Alumnat:
1. Designar les persones membres de l’OCA que el representaran als òrgans de
representació estudiantil suprauniversitaris de conformitat amb la normativa que
regeixi per a aquests òrgans.
2. Supervisar la representació que les persones membres de l’OCA fan davant dels
òrgans interns de la UAB, així com en els organismes externs a la UAB.
3. Crear, modificar i dissoldre comissions de treball dins l’àmbit de competències de
l’OCA, definir-ne les competències específiques i nomenar una persona
responsable de la comissió que en coordini els treballs i informi el Ple de les
decisions adoptades i les accions executades.
4. Prendre els acords que corresponguin dins l’àmbit de les seves competències, de
conformitat amb la normativa aplicable
5. Totes aquelles altres funcions que li puguin correspondre, de conformitat amb la
normativa aplicable.
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Article 9. La Comissió d’Activitats
1.
2.
3.
4.

Qualsevol alumne de la facultat pot formar part de la Comissió d’Activitats.
És potestat d’aquesta comissió l’organització i gestió de les activitats que es
proposen a l’OCA.
Es formarà una Comissió d’Activitats quan el plenari de l’OCA accepti dur a terme
una activitat concreta.
Les Comissions d’Activitats es mantenen actives durant l’organització d’una
activitat concreta.

Article 10. La Comissió de Xarxes
1.
2.
3.

Qualsevol alumne de la facultat pot formar part de la Comissió de Xarxes
La Comissió de Xarxes és l’encarregada de gestionar i mantenir en funcionament
les xarxes socials de l’OCA.
La Comissió de Xarxes es crea al primer plenari després de la formació de l’OCA.

Article 11. El secretari o secretària
1.
2.
3.

El secretari o secretària és la persona encarregada ’encarregat de convocar Ii
moderar les sessions de l’OCA.
S’escull de forma anual i democràtica a la primera reunió de l’OCA de cada curs
acadèmic.
Té les següents funcions:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Presentar i moderar la sessió plenària
Elaborar una acta de cada sessió plenària de l’OCA
Convocar la futura sessió plenària de l’OCA
Redactar l’ordre del dia de cada sessió
Portar el control de les persones assistents a les sessions
Fer Difusió de l’acta de la sessió del plenari als membres i als assistents que
així ho demanin
g. I aquelles altres funcions que les normatives aplicables atorguin als secretaries
d’un òrgan col·legiat.
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Article 12. El tresorer o tresorera
h.
i.
j.

El tresorer o tresorera és la persona encarregada de portar el control del
pressupost de l’OCA.
S’escull entre els membres del Consell de forma anual i democràtica a la primera
reunió de l’OCA de cada curs acadèmic.
Té les següents funcions:
a. Controlar les despeses, els ingressos i el pressupost de l’OCA
b. Presentar pressupostos per a les activitats de l’OCA
c. Actualitzar els llibres de comptabilitat de l’OCA

TÍTOL V. PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS

Article 13. Presa de decisions
1. Cada membre de l’OCA té dret a un vot, independentment dels càrrecs de
representació que desenvolupi.
2. Les decisions de les sessions s’han de prendre, sempre que sigui possible, per
consens dels seus membres. Si no és possible arribar a un consens, es realitzarà
una segona volta per majoria simple.
3. En cas que sigui necessari, les votacions es faran a mà alçada. En cas que un terç
dels membres assistents ho demani, es farà votació secreta.
4. Tot aspecte aprovat mitjançant la votació de l’OCA ha d’ésser impulsat i/o defensat
pel mateix òrgan seguint el procediment requerit.

Article 14. Quòrum
1. L’OCA requereix per a la seva vàlida constitució la presència d’un 30% dels seus
membres.
2. Si no es donés el quòrum, els membres reunits han de buscar una data alternativa
per ajornar la reunió.

Article 15. Delegació del vot
1. Quan una persona membre no pot assistir per causa justificada pot delegar el seu
vot a una persona membre per escrit.
2. Una persona membre no pot tenir més de 3 vots delegats.
3. Els vots delegats no es poden delegar.
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TÍTOL VI: REFORMA DEL REGLAMENT

Article 16. Reforma i modificacions
1. La reforma del Reglament es pot iniciar a proposta d’una quarta part dels membres
de l’OCA.
2. L’OCA té la competència per aprovar les modificacions.
3. Per aprovar qualsevol modificació, es requereix tres cinquenes parts dels membres
de l’OCA.
4. Qualsevol reforma haurà de ser aprovada per la Junta de Facultat.

Disposicions finals
1. En tot allò no regulat per aquest reglament, s’aplicarà subsidiàriament el
Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació, la normativa interna de la
UAB i la resta de legislació vigent.
2. Aquest reglament entra en vigor el dia següent que sigui aprovat per la Junta de
Facultat de Ciències de la Comunicació.

Bellaterra, 06 de maig de 2019
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