
REGLAMENT DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DE CENTRE 
(AdR) DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
TÍTOL PRIMER. DE LA NATURALESA I FINALITATS DE L’ASSEMBLEA DE REPRE-
SENTANTS

Article 1er

L’Assemblea de Representants de la Facultat de Geografia i Història és el màxim òrgan de represen-

tació dels estudiants d’aquesta facultat en virtut de l’article 173 dels estatuts de la Universitat de Va-

lència.

Article 2n

L’Assemblea de Representants de centre està formada:

a) Pels delegats sorgits de les eleccions pertinents a cada curs i grup. Tots aquests tindran veu i vot a 

l’AdR. En cas que en una assemblea hi haja més de 24 delegats, s’hi limitarà el nombre de vots 

dels delegats, havent-hi sols un vot per curs. El delegat que ha de tenir vot a les reunions de 

l’AdR serà escollit d’entre i per els delegats dels distints grups del curs pertinent.

b) Pels Claustrals i membres de la Junta de Centre escollits per l’estudiantat del centre.

c) Pels representants dels estudiants membres dels consells dels departaments adscrits al centre.

d) Pels membres designats per l’AdR, en un nombre màxim de 5, d’entre els estudiants del centre 

que no estiguen ja com a rerpresentants per allò indicat als punts a), b) i c), amb dret a veu però 

no a vot.

Article 3r

Són funcions de l’Assemblea de Representants de centre (AdR):

a) Acordar i proposar les mesures que considere oportunes per la millor defensa dels drets i 

interessos dels estudiants i les estudiantes.

b) Proposar al Consell de Govern, per a la seua aprovació, un projecte de reglament que regule la 

seua constitució i funcionament.

c) Elegir la mesa de coordinació, que d’acord amb el reglament, vetllarà pel compliment dels acords 

presos per l’assemblea.

d) Acordar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a acti-

vitats esportives i culturals dels i les estudiants i que serà proposada per la Comissió d’Economia.

e) Elegir i, si s’escau, revocar els representants en les comissions de centre i en aquelles d’universi-

tat en què hi haja establert un sistema de representació per centre.

f) Elegir d’entre els seus membres i, en el seu cas, revocar a les persones que formaran part de 

l’Assemblea General d’Estudiants en representació de l’Assemblea de Representants de centre.

g) Ser oïda en els expedients disciplianris oberts a estudiants del centre respectiu.



h) Elaborar i elevar propostes a la junta de centre i, mitjançant l’Assemblea General d’Estudiants, al 

Consell de Govern i al Claustre.

i) Dur a terme totes les tasques que li siguen encarregades per la Junta de Centre i, en general, 

aquelles que es deriven dels Estatuts.

TÍTOL SEGON. DE L’ESTRUCTURA INTERNA DE L’ASSEMBLEA DE REPRESEN-

TANTS

Capítol Primer: De les Comissions de l’Assemblea de Representants (AdR)

Article 4t:

L’Assemblea de Representants de centre (AdR) s’organitza mitjançant les següents comissions:

a) Comissió de Coordinació

b) Comissió d’Economia

c) Comissió de Difussió

d) Una Comissió per cada titulació impartida en aquesta facultat:

a) Història

b) Història de l’Art

c) Geografia

d) Informació i Documentació

Capítol Segon: De la composició i funcions de les Comissions de l’Assemblea de Representants

Article 5é

Les comissions organitzatives són elegides en l’Assemblea de Representants del centre d’entre els 

seus membres.

Article 6é

La Comissió de Coordinació estarà formada per:

- Coordinador/a de l’AdR

- Secretari/a de l’AdR

- Tresorer/a de l’AdR

Són funcions de la Comissió de Coordinació:

a) Convocar i moderar les assemblees de l’Assemblea de Representants mitjançant el coordinador/a 

de l’AdR.

b) Prendre acta de les assemblees de l’AdR mitjançant el Secretari/a de l’AdR.

c) Gestionar administrativament les propostes i activitats que sorgisquen de l’Assemblea de Repre-

sentants, mitjançant, també, el Coordinador/a de l’AdR recolzant-se, si s’escau, en la resta de 

membres de la Comissió de Coordinació.

Article 7é

La Comissió d’Economia estarà formada per:



- Tresorer/a de l’AdR, que presidirà les reunions

- Almenys dues persones que seran elegides d’entre els membres de l’AdR

Són funcions de la Comissió d’Economia:

a) Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a ac-

tivitats esportives i culturals dels i les estudiants.

b) Gestionar l’activitat econòmica de l’Assemblea de Representants.

Article 8é

La Comissió de Difussió estarà formada per almenys tres persones que seran elegides d’entre els 

membres de l’AdR.

Són fucions de la Comissió de Difussió:

a) Canalitzar la informació als estudiants.

b) Executar les tasques de difussió informativa al conjunt de la comunitat universitària i no universi-

tària.

c) Promocionar, si s’escau, l’AdR al conjunt de la comunitat d’estudiants d’aquesta facultat.

Article 9é

Les Comissions de Títols d’aquesta facultat estaran formades: 

a) pels delegats elegits de l’AdR, que seran membres nats de la Comissió de Títol de la seua 

titulació

b) voluntariament, per tots aquells membres de l’AdR que també cursen la titulació corresponent a 

cada Comissió i hi vulguen participar.

Són funcions de les Comissions de Títols:

a) Convocar reunions amb els seus membres amb la finalitat de resoldre qualsevol problema de les 

titulacions en general, i de qualsevol grup en particular.

b) Convocar reunions de caràcter obligatori, en la mesura d’allò possible, abans de les reunions de 

les CAT de cada titulació amb la finalitat de treballar els documents i temes que es vagen a 

tractar. Així mateix, s’hauran de convocar reunions informatives després de les CAT de cada 

titulació per tal d’informar del resultat d’aquestes.

c) Informar al ple de l’AdR de la problemàtica de cada titulació, així com proposar-hi les mesures a 

prendre per tal de resoldre satisfactòriament els problemes que hi puga haver. 

TÍTOL TERCER. DEL FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

Capítol Primer: De la renovació de l’Assemblea de Representants (AdR)

Article 10é

1. L’Assemblea de Representants serà renovada, sempre que siga possible, coincidint amb les elec-

cions a Junta de centre i Claustre.

2. Els càrrecs de l’Assemblea de Representants seran revocables sempre que es sol·licite.



3. La revocació d’un càrrec de l’Assemblea de Representants s’haurà d’incloure en l’Ordre del dia 

en que es faça l’Assemblea i caldrà una majoria del 70% dels membres assistents per executar-la.

Capítol Segon: Del règim de convocatòries i l’ordre del dia

Article 11é

La Comissió de Coordinació, mitjançant la figura del Coordinador/a de l’AdR, convocarà a 

l’Assemblea de Representants en assamblea ordinària amb 48 hores d’antelació.

Article 12é

1. Les convocatòries especificaran lloc, data i hora de l’assemblea de l’Assemblea de Representants, 

així com l’ordre del dia.

2. L’ordre del dia serà elaborat pel Coordinador/a de l’AdR, havent d’incloure-hi qualsevulla petició 

per part de qualsevol membre de l’Assmeblea de Representants, sembre que siga feta 24 hores 

abans de la convocatòria (és a dir, 72 hores abans que tinga lloc l’assemblea pertinent).

Article 13é

La convocatòria de l’Assemblea de Representants extraordinària serà tasca de la Comissió de Coor-

dinació o, com a mínim, d’un 10% dels membres de l’Assemblea de Representants quan ho consi-

deren necessari per l’especial urgència o trascendència de l’ordre del dia.

DISPOSICIÓ ADICIONAL. REFORMA I DESENVOLUPAMENT D’AQUEST 

REGLAMENT

1. La reforma d’aquest reglament haurà de ser proposada per, com a mínim, el 10% dels membres 

de l’Assemblea de Representants en una assemblea ordinària en què serà fixada la data de 

l’assemblea extraordinària on es debatran i votaran les diverses reformes.

2. Es necessitaran per a l’aprovació de les reformes la majoria absoluta dels presents en votació a 

ma alçada.

3. L’Assemblea de Representants podrà redactar i aprovar reglamentacions inferiors que desenvolu-

pen aquest reglament i milloren i agilitzen el funcionament profitós dels mitjans de participació 

dels estudiants.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L’aprovació d’aquest reglament suposa la derogació automàtica de qualsevol reglament anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1. Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament s’hauran d’assignar els càrrecs de les comissions que, 

abans de la seua aprovació, no existien (o no siguen identificables) en la mateixa assemblea que 

s’aprove el reglament



2. Aquesta disposició tindrà vigor fins que es renove l’AdR i la constitució de la nova AdR contem-

ple tots els càrrecs de les diferents comissions.

DISPOSICIÓ FINAL

L’entrada en vigor d’aquest reglament es produeix a partir de la seua aprovació per l’Assemblea de 

Representants.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRANSITÒRIA PRIMERA

L’article tercer punt a) inclourà a representants escollits pels estudis de llicenciatura, mentre s’im-

parteixen classes de llicenciatura al centre.

València, a 13 de març de 2012


