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REGLAMENT INTERN DE  LA COMISSIÓ D'ESTUDIANTS DE L’ AVAP 

 

PREÀMBUL 

En els Criteris i directrius per a l'assegurament de Qualitat en l'Espai Europeu d'Educació 

Superior (ESG), aprovats per la Conferència de Ministres d'Educació en maig de 2015, es 

reforça el paper destacat que han d'exercir els i les estudiants tant en l'assegurament intern de 

la qualitat que han de realitzar les institucions d'educació superior, com en els processos 

d'assegurament extern d'aquesta qualitat. 

Per aquest motiu, el Comitè de direcció de l’AVAP considera necessària la creació i constitució 

d'una Comissió d'Estudiants que puga servir com a instrument d'assessorament del Comitè de 

direcció i de la Direcció general de l’AVAP en els temes relacionats amb el col·lectiu d'estudiants 

i la qualitat universitària. 

El present reglament té per objecte definir la naturalesa, composició i funcions de la Comissió 

d'Estudiants, així com establir les seues normes de funcionament. 

 

  

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS 

Article 1. Naturalesa 

La Comissió d'Estudiants és un òrgan d'assessorament del Comitè de direcció i de la Direcció 
general de l’AVAP en els temes que estiguen relacionats directament amb el col·lectiu 
d'estudiants i la qualitat universitària. 

 

Article 2. Composició 

1. La Comissió d'Estudiants de l’AVAP estarà composta per:  
a) El director o directora general de l’AVAP, que la presidirà. 
b) El president o presidenta, o càrrec anàleg, del Màxim Òrgan de Representació 

Estudiantil (MORE) de cada universitat del Sistema Universitari Valencià.  
c) Un o una estudiant per cada universitat del Sistema Universitari Valencià amb més de 

10.000 estudiants matriculats (en equivalència a temps complet  en titulacions oficials 
inscrites en el RUCT). La seva designació correspondrà al MORE. 

d) Un o una representant del personal tècnic de l’AVAP designat per la Direcció General 
de l’AVAP i que realitzarà les funcions de secretaria de  la Comissió. 

2. En cas d'absència o malaltia del director o directora general de l’AVAP, presidirà la reunió el 
membre del personal tècnic de l’AVAP de major rang i antiguitat. 
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3. En cas d'absència o malaltia del president o presidenta del MORE, serà substituït pel 
membre del seu equip designat per aquell o aquella. 

4. En cas d'absència o malaltia de l’estudiant titular designat pel MORE de la seua universitat, 
serà substituït per l’estudiant suplent designat pel MORE.  

4. En cas d'absència o malaltia del representant del personal tècnic de l’AVAP, realitzarà les 
funcions de secretaria el membre del personal tècnic de l’AVAP designat per la presidència. 

5. La condició de membre de la Comissió d'Estudiants és personal i no podrà delegar-se en 
persones diferents de les recollides en aquest article. 

6. Tots els membres de la Comissió d'Estudiants que ho siguen per raó del seu càrrec, 
cessaran en el moment en què deixen d'exercir el càrrec que comporte la seua pertinença a la 
Comissió i seran substituïts per aquelles persones que passen a exercir-los. 

7. Els membres, titular i suplent,  designats pels MORE de cada universitat cessaran en el 
moment en què deixen de tenir la condició d'estudiants de la seua universitat o la seua 
designació siga revocada per l'òrgan que els va proposar. En tots dos casos, el Consell 
d'Estudiants o òrgan anàleg corresponent procedirà a la designació dels nous membres. 

8. 8. Els membres de la Comissió d'Estudiants subscriuran el codi ètic de l’AVAP, tot 
comprometent-se a complir amb els seus principis d'independència, confidencialitat, objectivitat, 
excel·lència i transparència.  Així mateix, tindran dret a rebre de l’AVAP, la informació i suport 
necessari per al compliment de les seues funcions en la Comissió. 

 

Article 3. Funcions 

Corresponen a la Comissió d'Estudiants les següents funcions:  

a. Canalitzar els suggeriments, comentaris i opinions del col·lectiu d'estudiants sobre la 
qualitat del Sistema Universitari Valencià.  

b. Realitzar propostes destinades a millorar el servei prestat per l’AVAP.  
c. Assesorar a  l'AVAP en els projectes que tinguen un impacte directe sobre el col·lectiu 

d'estudiants universitaris. 
d. Recomanar les mesures i instruments que puguen ajudar a facilitar la difusió de les 

activitats de l’AVAP entre el col·lectiu d'estudiants universitaris. 
e. Col·laborar en la promoció i participació del col·lectiu d'estudiants en les activitats de 

garantia de la qualitat en l'àmbit universitari.  
f. Qualsevol altra que li encomane el Comitè de direcció de l’AVAP. 
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TÍTOL SEGON.  FUNCIONAMENT  

Article 4. Convocatòria.  

1. La Comissió d'Estudiants es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada per semestre.  

2. Serà convocada pel seu secretari o secretària a iniciativa de la Presidència, quan ho sol·licite 
el Comitè de Direcció de l’AVAP o quan ho sol·licite una quarta part dels membres que 
componen la Comissió d'Estudiants. 

3. Per a la constitució vàlida de les sessions es requerirà la presència de la presidència i la 
secretaria i, almenys, la meitat dels altres membres, en convocatòria única. Als efectes 
únicament de constitució podran comptabilitzar-se com a presents els vots delegats. 

4. La convocatòria serà comunicada preferentment per via electrònica, amb una antelació 
mínima de cinc dies respecte de la data prevista per a la sessió. La documentació relativa als 
assumptes de l'ordre del dia es farà arribar per idèntica via que la convocatòria, i haurà d'estar 
disponible, com a mínim, amb dos dies d'antelació respecte de la data de celebració de la 
sessió.  

 

Article 5.- Ordre del dia i desenvolupament de les sessions.  

1. La inclusió d'assumptes en l'ordre del dia correspondrà a la presidència, per pròpia iniciativa, 
a sol·licitud del Comité de Direcció o a sol·licitud d'una quarta part dels membres de la 
Comissió d'Estudiants. La petició d'inclusió d'assumptes en l'ordre del dia haurà de fer-se amb 
caràcter previ a la convocatòria.  

2. L'ordre del dia regeix les sessions i no es podrà incloure cap nou punt, tret que estiguen 
presents tots els membres de la Comissió d'Estudiants i siga declarada la urgència de 
l'assumpte pel vot favorable de la majoria.  

3. La presidència de la Comissió d'Estudiants serà qui dirigirà i moderarà els debats, concedirà 
l'ús de la paraula i fixarà, si escau, l'ordre de les intervencions. 

 

Article 6. Adopció d'acords.  

1. Els acords seran presos per majoria simple dels membres presents.  

2. Els acords s'adoptaran per assentiment, votació pública o votació secreta. 

3. Les votacions es realitzaran en unitat d'acte. El vot serà personal i intransferible. 

4. Quan no s'especifique res en l'acta de la sessió, s'entendrà que l'acord va ser adoptat per 
assentiment.  
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Article 7. Actes.  

1. El secretari o secretària de la Comissió d'Estudiants estendrà acta de cada sessió que se 
celebre. Les actes seran remeses als membres de la Comissió d'Estudiants, preferentment per 
via electrònica, en el termini de quinze dies des de la celebració de la sessió.  

2. En el termini de cinc dies des de la seua recepció, els membres de la Comissió d'Estudiants 
presents en la sessió podran realitzar les observacions que estimen pertinents a l'acta. 
Transcorregut aquest termini, i incorporades les observacions admeses, la Secretaria signarà 
l'acta amb el vistiplau de la Presidència.  

3. Qualsevol membre de la Comissió tindrà dret a sol·licitar la incorporació íntegra de la seua 
intervenció o proposta, sempre que s'aporte en l'acte el text que es corresponga fidelment amb 
la seua intervenció. Així es farà constar en l'acta o s’hi unirà.  

4. Correspondrà al secretari o secretària de la Comissió d'Estudiants la custòdia de la 
documentació i de les actes de les sessions.  

 

Article 8. Comissions.  

1. La Comissió d'Estudiants actuarà normalment en ple.  

2. El Ple podrà crear comissions permanents o ocasionals a fi de preparar projectes i estudis 
sobre aquells assumptes que, per la seua especial complexitat, així ho requerisquen. 


