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Expo
osició de motius
m
((Preàmbull)
L’Assem
mblea Gene
eral d’Estud
diants és la
l suma de
e moltes vveus i diferents
visio
ons, la com
mponen ells represen
ntants quee aporten la seua aajuda i la seua
col·laaboració desinteressa
adament, caanalitza less opinions, expressionns i el treba
all de
les i els reprresentants d'estudian
nts, assocciacions i col·lectius estudianttils i
institucions preesents en la
a vida univversitària.
mblea General d’Estud
diants té co
om a princcipals final itats la deffensa
L’Assem
de laa Universitat de Valèn
ncia, com a institució pública al servei de les ciutada
anes i
ciutaadans, la deefensa delss drets i la ccerca de la millora de
e les condiccions de less i els
estud
diants en laa Universittat.
La conseecució de la
a igualtat, lla no discriiminació per cap caussa, el respe
ecte a
les d
diferents po
ostures o viisions, la llu
uita pels mes
m desfavo
orits i contrra les injusttícies
són p
principis que donen sentit
s
o han
n de donar sentit al trreball que ddesenvolup
pa tot
representant d'estudiant i el trreball quee realitzen
n dins deels òrganss de
representació.
La Universitat de València s''estén en el
e territori valencià, ccompta am
mb un
gran
n ventall dee titulacion
ns, i per tan
nt, la formeen un gran nombre dd'estudiantss que
fan de la Univ
versitat de
e València una de lees universiitats més importants del
ntants d'estudiants veetlarem pe
erquè
sisteema univerrsitari públlic. Les i ells represen
les i els estudiaants reben una forma ció acadèm
mica excel·lent sense ddeixar de costat
c
el vvessant exxtraacadèm
mic que p
permeta laa formació
ó en valoors cívics que
acon
nseguisca el desenvolu
upament coomplet de les
l i els ciuttadans.
Aquest Reglamentt de Règim
m Intern naix
n
amb la voluntatt de conso
olidar
l’Asssemblea Geeneral d’Esttudiants coom el màxim
m òrgan de
e representtació estudiantil
de laa Universittat de Valè
ència. Desp
prés de la constitució
ó de l’Asseemblea General
d’Esttudiants al febrer 200
08, el segü ent pas per a afermar el seu funncionamen
nt era
el dee la creació d'un reglament i la seeua aprovaació pel Ple de l’Assem
mblea.
En comp
pliment de
el mandat imposat a l’article 178.1.b delss Estatuts de la
Univversitat de València a l’Assembllea Generaal d’Estudia
ants i, per tant, a les i els
representants d'estudiants que form
mem part d'ella,
d
en la reunió ddel Ple de 30
3 de
marçç de 2012 en el Camp
pus de Blaasco Ibañezz, aprovem
m el següennt Reglamen
nt de
Règim Intern:
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Títol I:
De l’A
Assembleea Genera
al d’Estud
diants
Capíttol I: Naturralesa
Articcle 1. De la
a naturalesa
a de l’Assem
mblea General d’Estudiants.
1. L’Asseemblea Gen
neral d’Estu
udiants és el màxim òrgan
ò
col·leegiat i estattutari
de reepresentacció, delibera
ació i conssulta de l'esstament estudiantil dde la Univerrsitat
de V
València.
2. La deenominació
ó oficial dee l'òrgan regit pel prresent regllament és el de
neral d’Estu
udiants i less seues siglles són AGE
E.
Asseemblea Gen
3. L’Assemblea General
G
d ’Estudiantss es rege
eix pels E
Estatuts de
d la
Univversitat, perr l'Estatut de l'Estudiiant universitari, per aquest
a
regllament i pe
er les
altrees disposiciions legals en vigor.
Articcle 2. De l'iidioma.
del valenciià i del castellà en totts els escriits de
1. Es garanteix la utilització
u
l’Asssemblea General d’E
Estudiants. Els reprresentants de l’Asseemblea General
d’Esttudiants po
oden fer ús de qualsevvol de les dues
d
llengüe
es indistinttament.
2. L’Asseemblea General d’Esttudiants ess regeix per la normaativa oficial que
apro
ove la Univeersitat de València
V
tan
nt per als usos
u
del castellà i del vvalencià.
3. L’Assemblea Ge
eneral d’Esstudiants ha
h de prom
moure l'ús i la difusió
ó del
valen
ncià, així co
om el comp
pliment de la docènciaa en valencià.
no sexista..
4. Així mateix,
m
ha de
d fomentarr l'ús d'un llenguatge
l
Capíto
ol II: Comp
posició
Articcle 3. Comp
posició i org
ganització
1. L’Asssemblea General
G
d’E
Estudiants, com esta
ableix els estatuts de
d la
Univversitat de València al seu artticle 177, es compo
on pels reppresentantts de
l’estu
udiantat dee cada Asse
emblea De Representaants d’Estu
udiants de ccentre i perr les i
els estudiants membres
m
del
d Claustree, en els termes d’aque
est reglameent.
2. L’Assemblea Ge
eneral d’Esttudiants, per
p al seu funcioname
f
ent, es com
mpon
dels organs seggüents:
a) Ple.
b) Mesa del Ple.
c) Mesa de Coordin
nació.
d) Coorrdinadora o Coordin
nador, Viccecoordinadora o Viicecoordinador,
Secretàrria o Secrettari i Tresorrera o Tressorer de la Mesa de Cooordinació.
e) Comisssions de trreball.
3. Qualssevol estud
diant que h
ho comuniq
que a la Mesa de Cooordinació podrà
p
assittir al Ple dee l’Assemblea General d’Estudian
nts, amb dret a veu peerò sense vot.
4. A méés dels membres esstablerts en l'article 177 dels Estatuts de
d la
Univversitat, hi pot
p ser con
nvidada, am
mb dret a veeu però sen
nse vot, quaalsevol perrsona
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que p
puga ser d'interès per al desenvvolupament del debatt d'algun deels punts que es
tractten en la sessió,
s
semp
pre que la seua pressència siga acordada per la Messa de
Coorrdinació o sol·licitad
da per un 10% dels membress de l’Asseemblea General
d’Esttudiants.
Articcle 4. Dretss dels memb
bres de l’AG
GE
1. Els meembres de l’AGE teneen dret a:
a) Exerccir lliureme
ent la seua rrepresentaació.
b) Assistir amb veu
u i amb vo t a les reun
nions del Ple
P de l’Asseemblea General
d’Esttudiants.
c) Expressar‐se llliurement, amb les limitacionss que es deriven de les
norm
mes legals i el respecte
e envers lees personess i la institu
ució.
que afecte
d) Rebree informacció exacta i concreta sobre els assumptes
a
en els
estud
diants, i sobre els assumptes qu
ue han de trractar els òrgans de fuuncionament de
l’AGE
E al qual peertanyen.
e) Partiicipar corrresponsableement en el procés de presa de decisio
ons i
políttiques estraatègiques.
f) Fer co
ompatibless les tasquees acadèm
miques, sensse menyscaapte de la seua
form
mació, amb les activita
ats represen
ntatives.
g) Dispo
osar d’espais físics i d e mitjans electrònics
e
per a difonndre inform
mació
d'intterès per alls estudiantts.
h) Disp
posar dells recursoos tècnics i econ
nòmics peer al no
ormal
deseenvolupameent de les funcions
f
coom a repressentants estudiantils.
i) Altress drets que es deriven de les norm
mes legals.
niversitat ha
h de prend
dre les messures necessàries perr l’efectiu gaudi
g
2. La Un
dels drets recconeguts en aquest article. Especialmentt arbitraraa procedim
ments
adeq
quats perq
què la tascca acadèm
mica dels representa
r
nts d'estuudiants no siga
afecttada per aq
questes acttivitats i gaarantira esspais propis i exclusiuus adequatts pel
comp
pliment dee les seues funcionss. Aquests espais han d’estar adaptats per
p a
faciliitar l'accés i la participació dels estudiants amb discapacitat.
mbres de l’A
AGE
Articcle 5. Deurres dels mem
Els mem
mbres de l’A
AGE adquiireixen els deures seg
güents pel que fa als seus
representats i a la institucció univers itària:
a) Assisttir a les reu
unions i can
nalitzar less propostess, iniciativees i crítique
es del
col·leectiu que representen
r
n davant eels òrgans de
d la Unive
ersitat, sen se perjudicci del
dret de qualsev
vol estudian
nt a elevar‐‐les directaament.
b) Partiicipar activ
vament en totes les activitats i tasques dels òrgan
ns de
funcionament de
d l’Assemb
blea Generaal d’Estudiants.
c) Acataar i respecctar els accords i decisions que adoptenn els òrgan
ns de
funcionament de
d l’Assemb
blea Generaal d’Estudiants.
d) Fer bon
b ús de la
a informaciió rebuda per
p raó dell seu càrrecc i respecta
ar‐ne
la co
onfidencialiitat si és el cas.
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e) Contrribuir a una major cooordinació i col·labora
ació entre les Assemblees
de R
Representan
nts d’Estud
diants dels Centres i l’Assemble
l
a General d’Estudian
nts de
la Un
niversitat de
d València.
f) Proteggir, fomenttar i defens ar els bénss i els drets de la Univeersitat.
g) Inform
mar els seu
us represen
ntats de les activitatss i resolucioons dels òrrgans
col·leegiats, així com de less seues actu
uacions en aquests òrgans.
bilitats quee es deriven
n de les norrmes legalss.
h) Altress responsab
Secciió Primera:: Representtants d'Estuudiants del Claustre
Articcle 6. Naixeement de la
a condició dde representant.
Els estu
udiants membres del Claustre de
d la Unive
ersitat de València, seran
s
representants en l’Assem
mblea Geneeral d’Estud
diants des del momeent que la Junta
J
Electtoral proclame els rep
presentantts triats en el procés electoral dde renovaciió del
Claustre, d'acorrd a l'estab
blit en la noormativa dee la Universsitat de Vallència.
Articcle 7. Fi de la condició
ó de represeentant.
nts del Claustre cessa
aran com a represen
ntants
Els Reprresentants d'Estudian
de l’’Assembleaa General d’Estudian
nts quan perden
p
la condició dde membre
e del
Claustre en elss casos que
e preveu eel Reglamen
nt de Règim Intern ddel Claustre. En
aqueest cas, laa Secretarria Generaal de la Universitat
U
t haura dde certifica
ar el
nom
menament de
d la perssona que sustituirá al represe
entant quee perd la seua
cond
dició.
Secciió Segona: Representa
R
ants de les A
Assemblees De Represeentants de CCentres
Articcle 8. Naixeement de la
a condició dde representant.
1. Els representats triats per cada Assem
mblea De Representannts d’Estud
diants
dels Centres, adquiriran
a
presentantss en l’Asseemblea General
la condicció de rep
d’Esttudiants en
n el mome
ent que s'aacredite peer escrit pe
er part de la Secretà
ària o
Secretari de l’A
Assemblea De Repressentants d’E
Estudiants de cada ceentre a la Mesa
de Coordinació
ó de l’Assem
mblea Geneeral d’Estud
diants.
2. El no
ombre de representtants per cada Assemblea De Represen
ntants
d’Esttudiants dels Centress serà iguaal al nomb
bre de representantss estudiantts del
Claustre que tin
nga assigna
ats cada cen
ntre.
p
t d'elecció.
Articcle 9. Del procedimen
De Repreesentants d’Estudian
Cada Assemblea
A
nts dels Centres de
d la
Univversitat, en la sessió de
d constitu
ució, després de les eleccions
e
dee renovació del
seus membress, procedirrà a l'eleccció dels seus
s
repre
esentants een l’Assem
mblea
Geneeral d’Estudiants. Perr a aquestaa elecció de represen
ntants, sensse perjudicci del
que especifiqu
ue cada Reglament
R
t del règiim intern de les aassembleess de
representants de centre, el nombree màxim de
d noms que ha de ffigurar en cada
papeereta es de
d dos terrços, o el nombre nautral més
m
pròxim
m, del tota
al de
representants que
q cal eleg
gir.
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Articcle 10. Fi de
d la condicció de repres
esentant.
Es perdrrà la condicció de repreesentant:
a) Quan
n es perda la
l condicióó d'estudian
nt de la Uniiversitat dee València.
b) Per renúncia
r
ex
xpressa davvant la Secrretària o Se
ecretari de l’Assemble
ea De
Reprresentants d’Estudian
nts de cada centre.
c) Per inassistènc
i
ia sense jusstificació a dues reunions.
d) Quan
n finalitze el
e seu mand
dat.

Títol II:
Del Ple de
d l’Assem
mblea Gen
neral d’Esstudiantss
Capítol I: Natura
alesa, funciions i comp
posició.
Articcle 11. Natturalesa
El Ple éss la màxima
a instància decisòria de
d l’Assemblea Generral d’Estudiiants,
a traavés del qual es manifesta la voluntat dels
d
estudia
ants de la Universita
at de
València.
Articcle 12. Fun
ncions
Són funccions del Plle de l’Asseemblea Gen
neral d’Estu
udiants:
1. Acord
dar i propo
osar les m
mesures que es consid
deren oporrtunes perr a la
millo
or defensa dels drets i interessoss dels estud
diants.
2. Col·laaborar en la millorra de la situació
s
accadèmica ddels estud
diants
matrriculats a laa Universita
at de Valèn
ncia.
3. Elegirr la Mesa de
e Coordina ció.
4. Fomeentar la participacióó estudianttil en tots els òrganns de gove
ern i
comiissions de la
l Universittat de Valè ncia.
5. Coorrdinar les iniciativees que so
orgesquen de les A
Assemblees de
Reprresentants dels Centre
es.
osar al Con
nsell de Govvern, perqu
uè l’aprove
e, el projectte de reglament
6. Propo
d’orgganització i funciona
ament de ll’Assemblea General d’Estudiannts així co
om la
reforrma del maateix.
7. Elegir i, si escau, revocaar els reprresentants en les coomissions de
d la
Univversitat en què
q hi haja
a establert u
un sistema de represe
entació de ll’AGE.
8 . Crearr les comisssions de treeball que es considere
en oportunnes, elegir‐n
ne els
mem
mbres i deteerminar less seues atriibucions.
9. Elaborar i elevarr propostess al Conselll de Govern
n i al Clausttre.
10. Prop
posar la disstribució d
de l'assignaació pressupostària quue es dediq
que a
activvitats esporrtives i cultturals dels eestudiants..
11. Porttar a terme
e totes les ttasques quee li siguen encomana des pels òrrgans
de rrepresentacció de la Universitatt, i en gen
neral aque
elles que ees deriven dels
Estattuts de la Universitat,
U
, de l'Estatu
ut de l'Estu
udiant Univ
versitari i alltres normes de
l'ord
denament ju
urídic.
Articcle 13. Com
mposició
El Ple esstà composst per tots eels membrres que inte
egren l’Asseemblea General
d’Esttudiants.
5
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Ca
apítol II: M
Moderació de
d la sessió del Ple.
Articcle 14. Messa del Ple
1. La Meesa de Coorrdinació peer a garantiir la imparccialitat del debat dura
ant la
sessiió constituiirà una Mesa del Ple.
2. La Meesa del Ple podrà susp
pendre les sessions fix
xant lloc, ddia i hora en
n què
seran
n represes.
3. Les decisions
d
de
d Mesa d
del Ple serran presess per majooria simple. La
Presidenta o Prresident tin
ndrà vot dee qualitat.
Articcle 15. Com
mposició
La Mesaa del Ple estarà form
mada per laa Coordinad
dora o Cooordinador de la
Mesaa de Coordiinació, que la preside ix, i pels seegüents:
a) La Secretària o Secretari de la Mesaa de Coord
dinació quee actuarà com a
tal en
n la Mesa del
d Ple.
b) La Viicecoordinadora o Viccecoordinaador de la Mesa
M
de Cooordinació.
c) Dos representa
r
ants d'estud
diants en ell claustre.
d) Dos membres elegits d
d’entre elss represen
ntants dessignats perr les
assem
mbles de representan
r
nts d’estud
diants dels centres peer a formarr part
d’aqu
uest ògan.
Articcle 16. Ren
novació de la
l Mesa dell Ple.
1. Els membres
m
de
e la Mesa d el Ple, exceepte la Coo
ordinadora o Coordinador,
la Viicecoordinaadora o Viicecoordinaador i la Secretària
S
o Secretarii, seran triiats a
l'inicci de la sesssió d'entre els assisten
nts.
2. La Seecretària o Secretari previ a in
nforme del quòrum, pprocedirà a fer
l'eleccció a l'atzaar d'entre els
e assisten
nts dels mem
mbres.
Capítol III: Funcio
onament
òria i ordre del dia
Secciió primera:: Convocatò
Articcle 17. Con
nvocatòria
l. La co
onvocatòria de les sessions del Ple correspon a la Mesa de
Coorrdinació. Ell Ple es con
nvocarà, alm
menys, una vegada per semestree. Així mate
eix, es
convvocarà quan
n un 10% dels
d membrres de l’Asssemblea Ge
eneral d’Esstudiants aiixí ho
sol·liiciten.
2. La convocatòria
a, signada p
per la Coorrdinadora o Coordinaador de la Mesa,
M
s’ha de realiitzar amb
b una an
ntelació mínima
m
de quinze dies natu
urals.
Exceepcionalmeent, aquest termini serrà de vint‐i‐quatre ho
ores, en cass d'urgènciia. En
aqueest cas, am
mb caràcter previ a laa presa d'alltres acord
ds, cal deciddir per ma
ajoria
abso
oluta dels membres la proced
dència o laa improced
dència de la qualificació
d'urggència.
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3. Tots els memb
bres han d
de ser conv
vocats individualmennt d’acord amb
l’artiicle 230.2 dels Estattuts de la Universitat de Valè
ència i, a més a mé
és, la
convvocatòria cal
c tramettre‐la a toots el Cen
ntres i al Vicerrectoorat que té la
comp
petència en
e matèria
a d'estudiaants perqu
uè en pren
nga coneixxement. D’altra
band
da, la convo
ocatòria de
e l’Assembl ea de Reprresentants d’Estudiannts de l’AGE
E s’ha
de publicar en el tauler d’anuncis
d
h
habilitat per la Univerrsitat i a laa pàgina we
eb de
E per tant que
q siga vissible per al s membress de la comunitat univversitària.
l’AGE
4. La convocatòria
a especificaarà el lloc, la
l data i l’h
hora de la sessió, i l'o
ordre
del d
dia, que ha d’anar acom
mpanyat d 'un annex documenta
d
al suficient..
Articcle 18. Ord
dre del dia
L'ordre del dia l’ela
abora el Cooordinadorr o la Coord
dinadora i hha de contiindre
neceessàriament els punts proposatts per les Assemblee
es de Reprresentants dels
Ple. Tamb
Centtres o aqu
uells propo
osats per un 10% dels membres del P
bé ha
d’inccloure un punt
p
d'inforrme del Cooordinador o Coordina
adora.
Secciió segona: Constitució
C
ó vàlida
nstitució i quòrum
Articcle 19. Con
l. El Plee quedarà vàlidamen
nt constituïït en prime
era convoccatòria qua
an hi
conccorre la meeitat més un dels mem
mbres i esttiguen pressents la Cooordinadora
a o el
Coorrdinador, laa Secretària
a o el Secreetari o persones en qu
ui deleguenn.
2. Si no
o hi ha quò
òrum, el P
Ple s’ha de constituirr en segon a convocattòria,
trentta minuts després
d
de l'hora fixa da per a la primera. En
E aquest ccas, n’hi ha prou
amb l’assistènccia de la cinquena
c
p
part dels membres
m
i que estiguuen presen
nts la
dinador, laa Secretàriaa o el Secretari o peersones en
n qui
Coorrdinadora o el Coord
delegguen.
S
Secció
terceera: Règim dde funciona
ament i d'in
ntervencionns
deració i prresidència
Articcle 20. Mod
Les sesssions del Ple
P són mooderades per
p un mem
mbre de laa Mesa del Ple,
desiggnat d’entrre els seus membres al inici de cadascuna
a de les sesssions, i esttaran
presidides pel Coordinado
C
or o la Coorrdinadora.
Articcle 21. Parrticipació
La participació en les deliberracions i less votacionss és person al i indeleg
gable.
No o
obstant això
ò, qualsevo
ol representtant pot maanifestar en
n les intervvencions la seua
cond
dició de porrtaveu d'un
n conjunt d
de represen
ntants.
Articcle 22. Ús de
d la parau
ula
Ningú ha
h de fer ús
ú de la paaraula si no li ha esttat concediida prèviam
ment.
Ninggú ha de ser interrom
mput duraant la seuaa intervencció, tret quue siga crid
dat a
l'ord
dre pel mod
derador o la
a moderad ora.
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Articcle 23. Inteervencions
l. En cad
da punt de
e l'ordre del dia pot intervenir qualsevol membre, si ho
demana prèviaament per escrit
e
a la M
Mesa de Plle, dins el termini
t
quee aquesta fixe
f
a
aqueest efecte per
p a cada torn.
t
Si el ttermini fixaat per a dem
manar la inntervenció en el
puntt de l'ordree del dia relatiu al torn
n obert de paraules
p
fin
nalitza abanns de conclloure
el deebat dels punts
p
ante
eriors, la M
Mesa del Ple acceptarrà les sol·llicituds forra de
term
mini, quan afecten
a
qüe
estions sorggides durant el desen
nvolupame nt de la pa
art de
la sessió posterrior a l'esm
mentada finaalització.
2. Per prrocedir al debat,
d
la M
Mesa del Plle obrirà un
n torn d'int
ntervencion
ns. En
funció de les paraules demanades, lla Mesa deel Ple pot fiixar limitaccions del te
emps
per a fer ús, en
n el primerr torn; tot sseguit, s'ob
brirà un seg
gon torn am
mb limitacció de
temp
ps. La Mesaa del Ple pot decidir u
un tercer torn
t
i fixar claramentt el temps per a
conccloure el deebat.
La Mesaa del Ple po
ot autoritzaar interven
ncions suplementàriess per al·lussions.
Això
ò només auttoritza a re
espondre a les manifestacions qu
ue sobre laa seua perso
ona o
els sseus actes s’hagen fett durant laa discussió, però sensse entrar een el fons de la
qüesstió. La Messa del Ple fiixarà el lím
mit de temp
ps per a la intervencióó. Quan l'al··lusió
afectte a un conjunt
c
de
e represen
ntants, la Mesa del Ple pot concedir a un
representant d'aquell
d
l'úss de la paraaula, amb lees condicio
ons estableertes al paràgraf
anterior.
3. La Mesa del Ple
e pot prop
posar al Plee el canvi d'ordre dee discussió
ó dels
puntts inclosos en l'ordre
e del dia dee la sessió, excepte el
e relatiu aal torn obert de
paraaules, que és
é l'últim en
n cada sess ió ordinàriia.
Articcle 24. Privvació de l’úss de la paraaula
El modeerador o la
a moderad
dora, sensee apel·lació
ó, pot retirrar la paraula a
l'inteervinent qu
ue haja esta
at cridat trees vegades a l'ordre.
Secció quarta:: Presentaciió de propo
ostes
Articcle 25. Preesentació dee propostess
1. La prresentació de proposttes referides a qualse
evol dels ppunts de l'o
ordre
del d
dia pot ser realitzada
r
per
p un reprresentant o conjunt de
d represenntants, dava
ant la
Secretària o el Secretari,
S
fins
f a 48 hoores abans de l'inici de
e la sessió ddel Ple.
2. Iniciaada la sesssió del Plee, la Mesa del Ple ob
brirà un teermini perr a la
presentació dee noves propostes. E n aquest cas
c només s'admetraan aquelless que
ptarà
vageen signadess, com a míínim, per u n 5% dels membres. La Mesa deel Ple accep
tamb
bé la presen
ntació per un o diverssos represeentants de propostes que tendisquen
a sin
ntetitzar les anteriorm
ment preseentades sem
mpre que això compoorte la retirada
d'algguna d'aqueestes.
3. En tot cas, la Mesa dell Ple pot obrir un termini exxtraordinarri de
presentació dee propostes si les poosicions en
nfrontades no permeeten obten
nir la
majo
oria necessària. En aquest supòssit, la Mesa del Ple ha d’admetre
d
només aqu
uelles
prop
postes tran
nsaccionalss que, preesentades per
p almenys quinze representtants,
tend
disquen a sintetitzarr les opin
nions enfro
ontades, modificar
m
o refondre
e les
prop
postes inicials.
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4. No es poden pre
endre acord
ds sobre caap assumptte que no fi
figure en l'o
ordre
del d
dia, llevat que
q estigue
en presentss tots els membres
m
i siga
s
declarrada la urgència
pel vvot favorab
ble de la ma
ajoria.
Articcle 26. Plan
ntejament de qüestionns d’ordre
Durant la discussiió d'un asssumpte, qu
ualsevol membre
m
pott plantejarr una
qüesstió d'ordree, sobre la qual
q
ha de d
decidir la Mesa
M
del Ple. Constitu eixen qüestions
d'ord
dre, entre d’altres,
d
less mocions eencaminadees a:
a) Dem
manar l'ap
plicació d 'aquest Reglament
R
i resoldrre els du
ubtes
d'intterpretació
ó.
b) Suspeendre prov
visionalmen
nt la sessió..
c) Ajorn
nar el debatt sobre el teema que ess discuteix. En aquest cas, el Ple ha
h de
conffirmar la deecisió de la Mesa del P
Ple.
d) Tancaar el debat sobre el teema que es discuteix.
i) Manteenir el deba
at sobre el ttema que es
e discuteix
x.
f) Propo
osar simpllificacions de proced
diment, sem
mpre que no supose
en la
vulneració del Reglament
R
t.
Secció cinquena: Adoopció d'acorrds i règim de votació
Articcle 27. Règ
gim de les votacions
1. Els accords del Ple es prend
dran per majoria
m
dels vots emessos, sempre
e que
aqueestos repreesenten alm
menys un 3 0% dels membres,
m
ex
xcepte en eels casos en
n què
la lleei, els Estatu
uts o aquesst Reglame nt estableixen un altrre règim dee majories.
2. Qualssevol reforma d’aqueest Reglameent requerreix el vot favorable de la
majo
oria dos teerços delss membress presents de l’Asse
emblea de Representants
d’Esttudiants deel centre, a més de l’aaprovació posterior
p
pel Consell dde Govern de la
Univversitat.
Articcle 28. Forrma de les votacions
v
1. Les votacions
v
se
eran públiq
ques, meny
ys les que consistisquuen en l'elecció
de representan
nts. També
é serà votaació secretaa sempre que
q ho dem
manen alm
menys
deu rrepresentaants, o si aix
xí ho acord
da la Mesa del
d Ple.
2. Tota votació
v
que tinga perr objecte l'eelecció i la destitucióó o revocacció de
persones serà secreta.
s
3. No ess poden intterrompre lles votacio
ons per cap raó. Menttre es realittza la
oderador o la mod
deradora no
n pot concedir la paraula i cap
votació, el mo
representant pot entrar al
a recinte d
de sessions ni eixir‐ne
e, llevat quee la votació
ó siga
secreeta.
Articcle 29. Acu
umulació dee votacions
Quan la votació qu
ue es realitzza siga secrreta, la Messa del Ple ppodrà acum
mular,
amb la deguda claredat i separació, diverses qüestions
q
perquè es prrocedisca a una
únicaa votació en
e el moment de la ssessió que acorde la Mesa
M
del P
Ple i despré
és de
l'anu
unci previ de
d l'hora de
e la votacióó.
Per a prrocedir a la
a votació, n
no cal cridaar els repre
esentants iindividualm
ment;
n’hi ha prou amb la consstitució d'u
una o diverses mesess de votaciió amb aqu
uesta
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finalitat, en less quals es dipositaràà el vot o els vots, després
d
dee comprov
var la
identitat dels reepresentan
nts.
Articcle 30. Reccompte i esccrutini
1. El reccompte, en les votacioons públiqu
ues, es fa en
e la formaa que deterrmina
la M
Mesa del Plee. L'escrutiini, en les votacions secretes, és
é públic i el realitze
en els
mem
mbres que elegeix
e
a l'a
atzar la Messa del Ple, sota
s
la seua
a supervisióó.
2. En el
e supòsit d'elecció a represeentants en
n els diveersos òrgans o
comiissions, el possible empat entree candidatts es resol mitjançantt sorteig públic
p
que ss’ha de reaalitzar en la mateixa seessió.
P
i custòdia
c
d'aactes
Secciió sisena: Publicitat
Articcle 31. Acttes de les sesssions
1. La Secretària o el Secretarri de la Mesa de Coorrdinació co nfecciona l'acta
l
de cada sessió,, que s’ha de fer púb
blica amb quinze
q
diess naturals d'antelació
ó a la
sessiió que ha de
d ser apro
ovada, a fi que qualseevol memb
bre puga coonsultar‐la. Així
mateeix, cal facillitar accés informàtic
i
individualitzat als me
embres quee ho deman
nen.
2. Les objeccions
o
a l'acta es presenten a la Secre
etària o al Secretari fins
f
a
vint‐‐i‐quatre hores
h
abanss de l'inicii de la sessió. Si no es presentta cap obje
ecció,
l'actaa es consid
derarà apro
ovada en el Ple.
3. Una vegada
v
aprrovada l'accta cal fer‐lla pública en un lloc accessible
e a la
restaa de la com
munitat univ
versitària.

Títol III::
D
De la Mesa
a de Coorrdinació d
de l’Assem
mblea Ge
eneral d’E
Estudiantts.
Capítol I: N
Naturalesa
a i funcionss
Articcle 32. Natturalesa
La Mesa de Coordinació éés l'òrgan executiu de l’Asseemblea General
d’Esttudiants.
Articcle 33. Fun
ncions
Són funccions de la Mesa de Cooordinació:
a) Convo
ocar el Ple de l’Assem
mblea Geneeral d’Estud
diants d'accord amb el que
estab
bleix el títo
ol II d’aquesst reglamen
nt.
b) Execu
utar els aco
ords presoss per Ple de
d l’Assemb
blea Generaal d’Estudia
ants i
totess aquelles tasques
t
que
e li encomaane.
c) Vetlarr pel complliment d’aq
quest reglam
ment.
d) Tram
mitar les pro
opostes qu
ue emanen de l’Assem
mblea Generral d’Estud
diants
al Co
onsell de Go
overn i al Claustre.
C
e) Verifi
ficar les acreditacionss i l’assistèència dels membres ddel Ple i de
d les
comiissions de treball
t
en les seues reespectives sessions.
s
f) Preseentar una proposta d
de pressup
post al Ple
e, així com
m l'execuciió de
desp
peses de cad
da exercici econòmic..
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g) Reso
oldre sobre
e la pèrdu
ua de la co
ondició de
e representtant prevista a
l'artiicle 10.
h) Totess aquelles que
q li sigu en atribuïd
des en els Estatuts
E
dee la Univerrsitat,
en ell reglamentt de l’Assem
mblea i les que es deriiven d'altre
es normativves.
Capíto
ol II: Comp
posició.
Articcle 34. Com
mposició
1. La Meesa de Coorrdinació esttà formadaa per la Coo
ordinadoraa o Coordinador,
la Viicecoordinaadora o Viicecoordinaador, la Seecretària o Secretari, la Tresore
era o
Tressorer i tres vocals.
m
de
d la Mesaa cessen amb
a
l'elecció de la nova Messa de
2. Els membres
Coorrdinació.
Secciió Primera:: de la Coorrdinadora o Coordinad
dor
Articcle 35. La Coordinado
C
ora o Coorddinador
La Coord
dinadora o el Coordin
nador serà el màxim responsabl
r
le de la direcció
i la ggestió de l’A
Assemblea General d’E
Estudiants..
Articcle 36. Fun
ncions
a) Exerccir la repressentació dee l’Assembllea Generall d’Estudiannts.
b) Elabo
orar l'ordre
e del dia deel Ple i sign
nar la conv
vocatòria dee sessió de
el Ple,
com també la de
d les reunions de la M
Mesa de Coo
ordinació.
c) Superrvisar el fun
ncionamen
nt intern dee la Mesa de
e Coordinacció.
d) Prop
posar l'elab
boració deel pressupost i les iniciatives
i
que considere
oporrtunes.
dir el Ple.
e) Presid
f) Altress competèn
ncies que li siguen con
nferides perr aquest re glament i per
p la
restaa de normaatives.

Secciió Segona: de la Viceco
oordinadorra o Vicecoo
ordinador
Articcle 37. La Vicecoordin
V
nadora o ell Vicecoordiinador i les seues funciions
La Viceccoordinado
ora o el Viceecoordinad
dor és el re
esponsable de la suplència
de lla Coordin
nadora o el
e Coordin
nador i dee la col·laboració enn la gestió de
l’Asssemblea Geeneral d’Esttudiants, i assumeix les
l funcion
ns de la Cooordinadora
a o el
Coorrdinador en el cas de la seua absència i col·labora
a amb ell een la gestiió de
l’Asssemblea Geeneral d’Esttudiants.
Secciió Tercera: de la Secreetària o Seccretari
S
o el Secretaari
Articcle 38. La Secretària
La Secreetària o el Secretari
S
éss el respon
nsable dels tràmits addministratiu
us de
l’Asssemblea Geeneral d’Estudiants i les seues tasques
t
con
nsisteixen a prepararr tots
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els d
documentss, actes i instàncies,
i
en col·lab
boració am
mb la Coo rdinadora o el
Coorrdinador.
Articcle 39. Fun
ncions
a) Exerccir la tasca fedatària en el si dee l’Assemblea Generall d’Estudia
ants, i
alçarr i subscriiure les actes de lees sessionss del Ple, i de qual sevol reun
nió o
esdeeveniment que
q li sol·licite la Coorrdinadora o el Coordinador.
b) Respo
onsabilitza
ar‐se de la ccustòdia, l’’ordenació i l’ús adeqquat dels arrxius,
llibrees i segells de l’Assem
mblea Generral d’Estud
diants
c) Orden
nar i classificar les acctes, els do
ocuments i els inform
mes que resulten
de laa tasca de lees comissio
ons de treb all.
Secciió Quarta: de
d la Tresorrera o Tressorer
Articcle 40. La Tresorera
T
o el Tresoreer
La Treso
orera o el Tresorer
T
éss el màxim
m responsab
ble de la geestió econò
òmica
de l’A
Assemblea General d’’Estudiantss i ha de gesstionar els recursos qque són atorgats
a l’Asssemblea General
G
d’E
Estudiants.
Articcle 41. Fun
ncions
a) Dur la compta
abilitat de l’Assemblea General d’Estudiaants i els seus
comp
ptes, sensee perjudicii del contrrol competent als se
erveis de Comptabilitat i
Tressoreria de laa Universittat.
b) Custo
odiar i salv
vaguardar eel patrimon
ni econòmic de l’Asseemblea General
d’Esttudiants i alliberar amb la C
Coordinado
ora o el Coordinado
C
or les parrtides
econ
nòmiques que
q corresp
ponguen.
c) Encaarregar‐se de la ggestió eco
onòmica de
d l’Assem
mblea General
d’Esttudiants i vetlar perq
què les deespeses quee aprove el
e Ple busqquen l'eficiència
econ
nòmica delss diners públics.
d) Preseentar al Ple
e un inform
me econòm
mic i elevarr anualmennt una mem
mòria
de deespeses i balanç econòmic de l'eexercici corrresponent.
i) Conseervar una còpia
c
de tootes les factures i una
a memòria justificativ
va de
totess les despesses realitza
ades l’Assem
mblea Geneeral d’Estudiants.
Capíítol III: Eleccció dels m
membres de
e la Mesa de
d Coordin
nació.
Articcle 42. Del termini de l'elecció
En un teermini màx
xim de tres mesos dess de la publicació dels resultats de
d les
elecccions de representan
r
nts, el Plee de l’Asseemblea General d’Esstudiants haurà
h
d’eleegir els meembres de la Mesa dee Coordinaació entre aquells
a
reppresentantss que
hageen presentaat la seua ca
andidaturaa segons l’article 43 d’aquest regglament.
l presenta
ació de canddidatures
Articcle 43. De la
1. Convo
ocat el Ple de l’Assem
mblea Geneeral d’Estu
udiants on figure a l’o
ordre
del d
dia l’elecciió dels me
embres de la Mesa de
d Coordin
nació, les ccandidature
es es
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form
malitzaran davant
d
la Secretària
S
o el Secretaari de la Mesa des de l'enviament de
la co
onvocatòriaa fins que s'inicie ell debat dell punt en el Ple. La Secretària
a o el
Secretari ha d’aavisar en in
niciar la sesssió quan fiinalitza el termini.
2. La caandidatura a Mesa dee Coordinaació ha de contenir nnom i cogn
noms,
cond
dició com a membre
e de l’Asseemblea Geeneral d’Esstudiants i centre all que
representa.
dinació
Articcle 44. Vottació i eleccció de la Meesa de Coord
1. La votació és secreta entree les difereents candid
datures a coomposició de la
Mesaa de Coord
dinació, cada membrre de l’Asseemblea General d’Esttudiants vota a
cinc dels set meembres a triar. Les seet candidatu
ures mes votades
v
inteegraran la Mesa
de Coordinació
ó. En cas d'empat cal rrepetir la votació;
v
si es
e torna a repetir l'em
mpat,
s
la sessió i ajornar‐la a una data
a, hora i llooc en un terrmini
la Mesa ha de suspendre
8 hores.
de 48
2. Desprrés de la vo
otació hi haaura un reecés de finss a 30 minuuts per a que
q la
Mesaa recentment elegida
a acorde p
per majoriia una pro
oposta de composiciió de
carreecs de la Mesa
M
de Coordinacióó, transcorregut el te
emps sensee una prop
posta
haurra de repetiirse la vota
ació de l’apaartat anterior.
3. Una vegada
v
aco
ordada la p
proposta de Mesa de Coordinacció, es pressenta
a proposta ha de conttenir nom i cognom i responsab
bilitat
per a votació en el Ple. La
que ocuparà en
n la Mesa. Per a que s’aprobe la
l proposta
a de Mesa de Coordin
nació
neceessitarà l’ap
probació de la majoriia del vots emesos, en cas de noo ser aprov
vada,
haurra de repetiirse el proccediment d e l’apartat 1 d’aquest article.
Articcle 45. La incompatib
i
bilitat de ressponsabilittats
No podeen ser eleg
gibles mem
mbres de la Mesa de Coordinació
C
ó els estud
diants
que ttinguen ressponsabilittats en la d
direcció dells Centres o en el Connsell de Direcció
de laa Universitaat de Valèn
ncia.
Articcle 46. La revocació
r
dels
d membre
res de la Meesa de Coord
dinació
1. El Ple de l’Assem
mblea Geneeral d’Estud
diants pot revocar
r
elss membres de la
Mesaa de Coordiinació.
2. La rev
vocació ne
ecessita el vvot favorab
ble de la majoria
m
abssoluta per a ser
apro
ovada.
r
el Ple ha de
d tornar a elegir laa nova Messa de
3. Si s’aaprova la revocació,
Coorrdinació seegons els articles
a
43 i 44 d’aq
quest reglament, per a la qual cosa
susp
pendrà la seessió per re
eprendre‐laa en un term
mini de 48 hores.

Títol IV:
De
D les com
missions de treballl
Articcle 47. Creació de com
missions de treball
El Ple po
odrà crear totes les c omissions de treball que estimee oportunes per
tracttar assump
ptes concrets o puntuaals. L'abastt del seu mandat
m
és ddonat pel mateix
m
Ple een el seu accord de con
nstitució, i es consideeraran disso
oltes quan complisqu
uen la
seuaa missió o cessen les causes que vvan originaar la seua creació.
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Articcle 48. Cap
pacitat deccisòria de lees comission
ns de treballl
El Ple po
odrà delega
ar en les coomissions la
l capacitatt decisòriaa respecte de
d les
funcions de l’arrticle 12 qu
ue no requeerisquen dee majories qualificade
q
es.
Articcle 49. Preesidencia dee les comisssions de treb
ball
Totes lees comissio
ons de tre ball són presidides
p
per
p la Cooordinadora o el
Coorrdinador dee la Mesa o persona q ue deleguee.
Articcle 50. Secretretaría de
d les comisssions de trreball
Totes lees comissions de trreball s’han
n de dota
ar d'una SSecretària o un
Secretari entree els seus membres,, que ha d'alçar
d
acta de totess les sessio
ons i
recollir‐ne per escrit les conclusions
c
s, que posarà a la disp
posició del Ple i de la Mesa
ó.
de Coordinació

Títol V:
Dels recursoss materia
als i econò
òmics
Articcle 51. Reccursos mateerials i econnòmics
L’Assem
mblea Generral d’Estud iants comp
pta:
a) Amb l'assignació
l
ó pressupoostària de què
q la dote la
l Universiitat de Valè
ència.
b) Amb els espais físics adap
ptats necesssaris per a l'exercicii del seu trreball
interrn.
c) Amb altres
a
ingre
essos proceedents de subvencion
s
s o ajudes.

Títol VI:
De la modificac
m
ció del reg
glament de règim
m intern d
de l’AGE
Articcle 52.
1. La moodificació d''aquest Regglament requ
uerirà d’aqu
uest Reglam
ment requ
uereix
el vo
ot favorablee de la majoria dos teerços dels membres
m
presents dee l’Assemble
ea de
Reprresentants d’Estudian
nts del centtre, a més de l’aprovació posterrior pel Co
onsell
de Govern de laa Universita
at.
2. La incclusió de la proposta d
de modificaació en l'ordre del diaa de la sessiió del
Ple h
haurà d'anaar acompan
nyada del d
dictamen dee la Comisssió d'Estatuuts.

Dispossició addicional
Qualsevol reforma
a del Reglam
ment de Rèègim Intern
n de la AGE
E que modifique
el ssistema d'elecció
d
aplicable
a
a la Meesa de Coordinació
C
ó, comportarà
neceessàriament la renova
ació dels òrrgans afecttats, en un termini maai superiorr a 30
dies lectius.
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Dispossició tran
nsitòria
En el moment
m
en el qual a quest Regllament sig
ga aprovat pel Conse
ell de
Goveern, haurà de convoca
ar‐se un Plee de la AGE
E que inclog
ga en la seuua ordre de
el dia
un p
punt de debat
d
i ap
provació, ssi escau, de
d les posssibles moodificacionss del
Reglament de Règim
R
Interrn de la AG
GE, en un termini mai superior
s
a 30 dies lecctius.

Disposiició dero
ogatòria
Amb l'eentrada en vigor dell Reglamen
nt de Règim Intern de l’Assem
mblea
Geneeral d’Estudiants que
eda derogatt el Reglam
ment Provisional sobrre procediment
d’eleecció i funccionament de l’Assem
mblea Geneeral d’Estud
diants, aproovat en Co
onsell
de Govern de 21 de desem
mbre de 20 04.

Dis posició final
f
Aquest reglament de règim
m intern dee l’Assemb
blea Generral d’Estud
diants
entraarà en vigo
or l'endemà
à de ser aprrovat pel Co
onsell de Govern.
G

A
Aprovat pel Consell de Go
overn de 27 de noviembree de 2012
2.
ACGU
UV 245/2
2012
M
Modficat pel Conssell de Go
overn de 26 d’abrril de 201
17. ACGUV
V
7
96/2017
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