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Reglament de la Comissió d'alumnes de l’EUSS 
 
  
Títol preliminar 
 
Article 1r 
El present reglament, elaborat conjuntament i consensuadament per la Comissió 
d'alumnes sorgida de les eleccions del mes de febrer de 1995 i el propi Equip directiu 
de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, va ser aprovat "ad experimentum" pel 
Consell Mixt de l'Escola, òrgan de màxima representació acadèmica, en la seva sessió 
ordinària del 20 de març de 1996. En data 26 d’abril de 1996 la Comissió mixta de 
l’Equip directiu i la Comissió d’alumnes va introduir-hi les modificacions proposades pel 
propi Consell Mixt.  
 
Article 2n 
Aquest Reglament vol regular l'organització i participació de tots els estudiants de 
l'EUSS mitjançant els càrrecs i òrgans de representació següents:  

a. la Comissió d'alumnes  
b. el Consell executiu de la Comissió  
c. els Delegats  

 
Títol primer. De la Comissió d'alumnes 
 
Article 3r 
La Comissió d'alumnes de l'EUSS és l'òrgan superior de representació de tots els seus 
estudiants. 
 
Article 4t 
En són membres tots aquells alumnes que hagin estat escollits per a aquesta funció en 
les eleccions que anyalment es realitzin, en tant que ostentin aquesta condició i no 
estiguin sotmesos a expedient disciplinari. 
El nombre de membres de la Comissió serà de 36, deu per cada curs en que 
s'estructuri la carrera i sis més pels alumnes de Projecte de Fi de Carrera o altres 
estudis o treballs d'investigació. 
 
Article 5è 
En acceptar el nomenament, els membres de la Comissió es comprometen a conèixer, 
complir i fer complir, en la mesura de les seves competències, el present Reglament. 
Els membres de la Comissió d’alumnes, per incompliment de les seves funcions, 
podran ser revocats del seu càrrec en votació per majoria absoluta del membres de la 
pròpia comissió. 
 
Article 6è 
Les funcions de la Comissió d’Alumnes són: 

1. Realitzar al llarg de tot el curs el seguiment acadèmic de les assignatures que 
s’imparteixen. 

2. Tramitar totes les suggerències que es facin arribar a la comissió. 
3. Organitzar actes culturals i lúdics, en col·laboració amb l’àrea de Pastoral. 
4. Assistir i donar suport a l’alumnat en les diferents necessitats que es puguin 

presentar al llarg del curs. 



 

  

Article 7è 
La Comissió d'alumnes s'estructurarà en les subcomissions necessàries per a abastar 
totes les necessitats pròpies del seu funcionament dins de l'Escola, entre les quals no 
hi podrà faltar la subcomissió de seguiment acadèmic. 
El Consell Executiu determinarà anyalment les competències de les diferents 
subcomissions en què s'estructuri la Comissió d'alumnes. 
La Comissió d’alumnes i el seu Consell executiu procuraran i acceptaran, si s’escau, la 
participació i col·laboració d’altres alumnes i persones alienes a la Comissió. 
 
Article 8è 
La subcomissió de seguiment acadèmic és la que s'encarrega dels nomenaments de 
representants d'alumnes davant dels professors de cada assignatura i grup. 
Un mateix alumne pot ostentar diverses d'aquestes representacions. 
Si entre els delegats elegits d’una llista no hi hagués cap alumne matriculat d’una 
assignatura, el darrer delegat donaria pas al primer alumne entre els següents que 
complís aquesta condició. 
 
Títol segon. Del Consell executiu de la Comissió 
Article 9è 
 
El Consell executiu de la Comissió d'alumnes és el seu òrgan ordinari de gestió i de 
govern. 
 
Article 10è 
El Consell executiu de la Comissió d'alumnes, elegit per votació interna dels seus 
membres, estarà format per 7 membres: President, secretari, tresorer i quatre vocals. 
La duració en el càrrec dels membres del Consell executiu de la Comissió d’alumnes 
és per a tot l’any acadèmic. 
 
 
 
Article 11è 
Són funcions del president de la CAEUSS:  

a. representar la Comissió d'alumnes i actuar en nom seu.  
b. convocar les reunions del Consell executiu i de la Comissió d'alumnes.  
c. assistir a les reunions del Claustre de l'Escola.  
d. formar part de la mesa del Claustre de l'Escola.  
e. assistir a les reunions del Consell mixt.  
f. formar part de la Comissió d'Ajuda escolar  

 
Article 12è 
El president de la CAEUSS podrà cessar:  

a. per voluntat pròpia, prèvia presentació de la renúncia al Director de l'Escola, el 
qual la podrà desestimar.  

b. per voluntat expressa de 5 dels membres del consell executiu, prèvia moció de 
censura interna.  

 
Article 13è 
Són funcions del secretari de la CAEUSS:  

a. representar la Comissió d'alumnes en absència o malaltia del president.  



 

  

b. aixecar acta de les reunions de la Comissió i del consell executiu.  
c. informar de l'ordre del dia de les reunions de la Comissió i del consell executiu.  
d. assistir a les reunions del Claustre de l'Escola.  
e. arxivar els documents generats pel Consell executiu i la Comissió d'alumnes  

 
Article 14è 
Són funcions del tresorer de la CAEUSS:  

a. preparar, fer el seguiment i realitzar el pressupost anyal de la Comissió 
d'alumnes.  

b. comptabilitzar els ingressos i despeses generats per la Comissió d'alumnes i 
informar semestralment al consell de l'estat de comptes.  

c. altres que se li puguin assignar en funció del seu càrrec.  
 
Article 15è 
Són funcions dels vocals de la CAEUSS:  

a. representar els alumnes davant els professors i assignatures que se'ls assignin.  
b. assistir a les reunions de claustre quan el percentatge d'alumnes establert en el 

reglament de l'Escola així ho requereixi  
c. presidir les subcomissions que se'ls assignin.  
d. altres que se'ls pugui assignar en funció del seu càrrec.  

 
Article 16è 
Els membres del consell executiu podran cessar:  

a. per voluntat pròpia, prèvia presentació de la renúncia al President del Consell 
executiu, el qual la podrà desestimar.  

b. per voluntat expressa de 2/3 dels membres de la Comissió d'alumnes, prèvia 
moció de censura  

 
Títol tercer. Dels Delegats 
 
Article 17è 
Qualsevol alumne de l'EUSS, degudament acreditat com a tal i no sotmès a expedient 
disciplinari, és elector i elegible en totes les llistes de curs en què hi figuri 
expressament. 
 
Article 18è 
El requisit per a poder ostentar la categoria de delegat és el d'haver obtingut, al 
menys, un 5% del vots emesos dins d'una llista de curs. 
La meitat, al menys, dels delegats de primer curs hauran de ser alumnes de nou ingrés 
a l’Escola. Si aquest no fos el cas, els darrers alumnes electes d’entre els antics 
cedirien el seu lloc a alumnes nous fins a complir-se la condició. 
 
Article 19è 
La duració en el càrrec dels delegats és per a tot l'any acadèmic. Conservaran, però, 
la representació dels seus companys fins a la realització de noves eleccions i 
constitució d'una nova Comissió d'alumnes. 
 
Article 20è 
Els delegats, per incompliment de les seves funcions, podran ser revocats del seu 
càrrec:  



 

  

a. pel consell executiu de la Comissió d'alumnes en votació per majoria absoluta 
dels seus membres .  

b. per la pròpia comissió d'alumnes en votació per majoria absoluta dels seus 
membres.  

 
Títol quart. De l’organització i funcionament 
 
Article 21è 

a. La Comissió d'alumnes disposarà per al seu funcionament i per al finançament 
de les activitats que es facin amb caràcter general d'una quantitat, a revisar 
anualment segons l'IPC, de 6.01 euros per alumne equivalent a temps complet 
i any del pressupost ordinari de l'Escola.  

b. Per registrar i controlar els moviments monetaris de la Comissió d’alumnes 
aquesta disposarà d’un compte específic, dins del pla comptable de l’Escola.  

c. La Comissió podrà disposar de 100 euros en caixa per poder afrontar petites 
despeses. Gerència reposarà del bell nou aquesta quantitat contra la 
presentació de les factures i comprovants de les despeses realitzades. Per a 
despeses superiors a 100 euros es requerirà l'autorització del director.  

d. Totes les despeses causades per les activitats de la CAEUSS s’han de 
justificar amb les factures corresponents. Els beneficis obtinguts de les 
activitats realitzades per la Comissió es destinaran, al finançament de la 
finalitat per a la qual es van programar i/o per a d'altres, de caràcter general, 
promogudes per aquesta. El tresorer de la Comissió serà l'encarregat  del seu 
control d'acord amb l'art 13 b. Si és el cas, en acabar el període pel qual va ser 
elegida la Comissió d'alumnes aquesta farà el traspàs de la tresoreria sobrant a 
la Comissió entrant.  

e. La Comissió podrà destinar una part del seu pressupost a finançar activitats de 
tipus cultural, lúdic, esportiu... que afectin només a un grup reduït d’alumnes. El 
percentatge de participació s’assignarà cas per cas i mai no podrà excedir del 
33% de l’import total per alumne.  

 
Article 22è 
Les eleccions de delegats tindran lloc a finals d'octubre en la data que expressament 
fixi el calendari escolar. 
L’organització de la jornada electoral serà a càrrec del Consell executiu sortint de la 
Comissió d'alumnes en coordinació amb el Cap d'Estudis de l'Escola. 
 
Es podran presentar candidatures conjuntes i representants individuals. La presentació 
de candidatures haurà d’estar tancada una setmana abans de les eleccions. 
Cada votació serà a una de les candidatures o de forma individual amb un màxim de 
cinc vots repartits. Els representants que formin una candidatura no podran ser votas 
individualment. 
 
Article 23è 
La Comissió d'alumnes es reunirà, per via ordinària, un cop per semestre. La 
convocatòria, signada pel president i el secretari, especificarà tots els punts de l'ordre 
del dia i es farà amb una antelació mínima de deu dies abans de la sessió. 
El Consell executiu de la Comissió d'alumnes es reunirà per via ordinària un cop cada 
quinze dies. La convocatòria, signada pel president, especificarà tots els punts de 
l'ordre del dia i es farà amb una antelació mínima de tres dies abans de la sessió. 



 

  

 
Article 24è 
La Comissió d’alumnes podrà convocar assemblees d’alumnes per a sotmetre a 
informació i consulta aspectes directament relacionats amb l’alumnat. 
L’organització de l’assemblea serà a càrrec del Consell executiu de la Comissió 
d'alumnes en coordinació amb el Cap d'Estudis de l'Escola. 
La convocatòria, signada pel president i feta pública en el tauler d’anuncis de la 
Comissió, especificarà tots els punts de l'ordre del dia i es farà amb una antelació 
mínima de tres dies abans de la sessió. 
 
Títol cinquè. Disposicions finals. 
 
Article 25è 
La reforma d'aquest reglament necessita de l'aprovació  

a. del 2/3 dels membres de la Comissió d'alumnes,  
b. d'una comissió mixta integrada a parts iguals per l'equip directiu de l'Escola i 

membres del consell executiu i  
c. del Consell Mixt de l'Escola  

 
Article 26è 
En cas de dubte en l'aplicació d'aquest reglament, resoldrà en primera instància la 
comissió mixta de l'equip directiu i el consell executiu de la Comissió d'alumnes. En 
darrera instància, resoldrà el Consell Mixt. 
  
Aprovat pel Consell Mixt a la seva reunió del 17 de desembre de 2003. Modificat pel 
Consell Mixt a la seva reunió del 14 de juny de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 


