Dijous, 27 de novembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Organisme Autònom Institut del Teatre
ANUNCI
De conformitat amb el dictamen aprovat per la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, en data 19
de novembre de 2014, es fa públic el següent acord:
"Primer.- APROVAR l'Ordenació de la participació i representació dels Estudiants de l'Institut del Teatre (ORES), el qual
s'adjunta a l'annex I del present dictamen.
(...)
ANNEX I AL DICTAMEN REFERIT A L'APROVACIÓ DE L'ORDENACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ
DELS ESTUDIANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE (ORES).
ORDENACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ i REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS (ORES) de l'Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS.
PREÀMBUL.
L'article 27.7 de la Constitució Espanyola del 27 de desembre de 1978 reconeix els drets dels estudiants, amb caràcter
general, a intervenir en el control i gestió de les institucions del sistema educatiu finançats amb fons públics. Així mateix,
l'article 27.5 de la mateixa, estableix, com a element de la realització del dret a l'educació, la participació efectiva de tots
els sectors afectats en la programació general de l'ensenyament. Ambdós articles, configuren un sistema educatiu basat
en un principi de participació que s'exerceix en diferents nivells. A l'àmbit universitari, aquest principi es desenvolupa
mitjançant l'Estatut de l'Estudiant i la constitució d'un Consell de l'Estudiant Universitari.
D'altra banda, l'Espai Europeu d'Educació Superior reclama la figura de l'estudiant com un subjecte actiu en el seu
procés de formació i estableix els mecanismes per augmentar la implicació dels estudiants en l'exercici dels seus drets i
de representació dins de la comunitat educativa.

En virtut de tot l'exposat, el present Normativa d'Ordenació de la Participació i Representació dels Estudiants neix com a
instrument a disposició dels estudiants de l'Institut del Teatre per establir el marc d'actuació de la representació dels
mateixos i amb l'objectiu de promoure i defensar els seus interessos, tant socials, econòmics i culturals, tant dins com
fora dels òrgans de govern de l'Institut del Teatre. L'Ordenació estableix els òrgans de representació, composició i les
seves funcions, per assegurar la participació dels estudiants dins dels ensenyaments que desplega l'Institut del Teatre.
TÍTOL PRELIMINAR.
DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
1. L'objecte de la present Ordenació és la regulació dels drets dels alumnes de l'Institut del Teatre en la participació de
la presa de decisions relatives als ensenyaments que desplega a través d'òrgans de representació constituïts a l'efecte.
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L'Institut del Teatre, centre superior de formació, d'investigació i de difusió de les arts escèniques, recull els drets dels
seus estudiants a través del Consell d'Estudiants, òrgan que té com a principal propòsit la defensa dels interessos del
conjunt dels estudiants de l'Institut del Teatre i la coordinació dels seus representants.
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2. La present Ordenació serà d'aplicació als alumnes de totes les escoles de l'Institut del Teatre, tant d'ensenyaments
reglats com de no reglats.
Article 2. Normatives aplicables.
1. L'article 103 del Reglament General de l'Institut del Teatre estableix que el Consell d'Estudiant ha d'elaborar el seu
propi Reglament.
2. El contingut de la present Ordenació es complementa amb la resta de normatives en vigor a l'Institut del Teatre, i en
particular, amb aquelles relatives als ensenyaments artístics.
TÍTOL PRIMER.
ELS ESTUDIANTS.
Article 3. Definició.
Els estudiants són les persones que estan matriculades en qualsevol dels ensenyaments que s'imparteixen a les
diferents Escoles i centres de l'Institut del Teatre.
Article 4. Drets i Deures.
Seran drets i deures dels estudiants de l'Institut del Teatre els regulats als articles 147 i 148, respectivament, del vigent
Reglament de l'Institut del Teatre.
Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i
dels ensenyaments que cursin a l'Institut del Teatre.
Article 5. Representació dels Estudiants.
Els estudiants de l'Institut del teatre tindran dret a un sistema de representació i a tal efecte es podran constituir en
òrgans de representació.
TÍTOL SEGON.
EL CONSELL D'ESTUDIANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE.
Article 6. Definició.
El Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre és l'òrgan de màxima representació, tant interna com externa, de tots els
Estudiants del Institut del Teatre.
Article 7. Composició.

Article 8. Elecció.
Les eleccions per a formar part del Consell d'Estudiants les convocarà la Secretària Acadèmica General cada dos anys,
a l'inici del curs acadèmic, i els resultats seran notificats a la Direcció General de l'Institut del Teatre com a molt tard
durant el mes de novembre.
Article 9. Finalitats.
Les finalitats principals del Consell d'Estudiants són:
1. Defensar, representar i promoure els interessos del conjunt dels estudiants de l'Institut del Teatre en els òrgans de
govern l'Institut del Teatre i fora d'aquests.
2. La coordinació de tots els representants dels estudiants del Institut del Teatre dintre de les diferents escoles i entre
les diferents escoles.
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D'acord amb l'article 102 de la Reglament General de l'Institut del Teatre, "El Consell d'Estudiants està format pels tres
estudiants de cada Escola que seran elegits per ells mateixos d'entre els que formen part dels Consells d'Escola en els
centres que imparteixen estudis superiors i dels que formen part del Consell Escolar en els centres que imparteixen
estudis de grau mitjà i cicles formatius de formació professional. També formaran part del Consell d'Estudiants els dos
representants del Consell de Direcció si aquests no formen part dels Consells d'Escola o dels Consells Escolars".
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3. Assolir la comunicació i coordinació real i efectiva entre els estudiants i els diferents òrgans de l'Institut del Teatre.
Procurant la participació activa dels estudiants en la presa de decisions.
Article 10. Competències.
Són competències del Consell d'Estudiants:
1. Actuar com a interlocutor davant els òrgans de govern de l'Institut del Teatre.
2. Potenciar la participació dels estudiants en la vida acadèmica i en les finalitats de la Institució.
3. Pronunciar-se i marcar la posició oficial del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre respecte:
a. Les directrius generals de l'activitat acadèmica, amb caràcter previ a la seva aplicació.
b. El disseny dels serveis que afecten els alumnes i de les activitats assistencials, especialment en l'àmbit de la cultura,
les beques i els ajuts.
c. El funcionament de l'activitat acadèmica, mitjançant una avaluació sobre l'aplicació de les directrius generals.
d. Qualsevol altre qüestió que afecti el col·lectiu dels alumnes.
4. Proposar els candidats necessaris en aquells òrgans i/o comissions on sigui necessària la representació de l'alumnat.
5. Ser consultats i exercir dret a vot en totes les qüestions considerades en els apartats anteriors i d'altres que afectin
directament als estudiants de l'Institut del Teatre.
Article 11. Sessions ordinàries.
1. El Consell d'Estudiants es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada l'any, en finalitzar cada curs
acadèmic.
2. Al capdavant del consell hi haurà dos òrgans unipersonals: Presidència i Secretaria.
3. La convocatòria, que correspon al secretari o la secretària de la Representació Permanent, es fa telemàticament,
preferentment amb un mínim de cinc dies d'antelació i ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia amb la documentació
necessària, i amb la indicació del dia, el lloc i l'hora de la reunió.
4. L'ampliació de l'ordre del dia pot ser presentada fins a dos dies abans de la sessió per iniciativa de la Presidència del
Consell d'Estudiants o d'un terç dels membres del Consell d'Estudiants.
Article 12. Sessions extraordinàries.
1. El Consell d'Estudiants es reuneix en sessió extraordinària per iniciativa de la Presidència o una tercera part de la
totalitat dels membres que conformen el Consell d'Estudiants. En aquest darrer cas, la sessió a tenir lloc en un termini
màxim de quinze dies a partir de la petició.
2. En la sol·licitud ha de constar l'ordre del dia.

1. El Consell d'Estudiants queda vàlidament constituït en primera convocatòria si hi són presents la tercera part dels
membres, entre els quals hi ha d'haver la presidència. I en segona convocatòria, quinze minuts més tard, per la sisena
part dels membres, i la presidència.
2. En cas que no s'assoleixi el nombre mínim d'assistents en la segona convocatòria, s'ha de tornar a convocar el
Consell d'Estudiants.
Article 14. Assistència.
1. El membres del Consell d'Estudiants tenen el deure d'assistir a les sessions convocades si no hi ha una causa
justificada que els ho impedeixi.
2. Les escoles hauran de facilitar l'assistència dels membres del Consell d'Estudiants.

4

CVE-Núm. de registre: 022014031079

Article 13. Constitució.
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3. L'assistència al Consell d'Estudiants te caràcter personal. El vot no és delegable.
Article 15. Adopció d'acords, votacions i acta.
1. Per poder adoptar acords vàlidament, el Consell d'Estudiants ha d'estar reunit segons el que estableix aquesta
Ordenació, i comptar amb l'assistència dels membres necessaris per a la constitució vàlida.
2. Únicament es poden debatre i adoptar acords sobre els punts que constin en l'ordre del dia, llevat que estiguin
presents tots els membres del Consell d'Estudiants i que per majoria absoluta s'acordi la urgència de tractar-ne d'altres.
3. El sistema de votació ordinari es a ma alçada.
4. La votació és secreta en tots els assumptes referits a persones i quan ho demani així algun membre.
5. Els membres poden votar a favor, en contra, en blanc o poden abstenir-se.
6. Els acords es prenen en majoria simple dels vots vàlidament emesos, llevat d'exigències de majories qualificades. En
cas d'empat, s'ha d'efectuar una altre votació. Si l'empat persisteix, es considera rebutjada la proposta.
7. L'acta pendent d'aprovació s'ha de trametre als membres del Consell telemàticament, i ha d'estar a la seva disposició
per escrit quinze dies després de la sessió, com a molt tard.
Article 16. Convidats.
1. El Consell d'Estudiants pot convocar a les seves reunions les persones que consideri oportú, per raó del temes que
s'hagin de tractar, llevat d'acord contrari. Aquests podran assistir amb veu però sense vot.
Article 17. Òrgans del Consell d'Estudiants.
1. Per tal de representar l'alumnat de l'Institut del Teatre i exercir les seves competències amb la màxima eficàcia, el
Consell d'Estudiants s'estructura en els estaments següents:
a) La Representació Permanent.
b) Comissió de Difusió i Comunicació.
c) Comissió de Dinamització dels Estudiants.
2. Aquests estaments podran elaborar el seu propi reglament intern, que haurà de ser presentat i aprovat per tot el
membres del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre.
TÍTOL TERCER.
REPRESENTACIÓ PERMANENT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE L'INSTITUT DEL TEATRE.
Article 18. Definició.
La Representació Permanent és el principal estament de gestió, representació, execució, treball i consulta del Consell
d'Estudiants de l'Institut del Teatre.

1. Es compon de quatre estudiants, de les diferents escoles, que s'elegeixen d'entre els membres dels Consell
d'Estudiants, un cop constituït.
2. La votació d'aquests càrrecs és secreta.
3. En cas de dimissió d'algun membre de la Representació Permanent, aquest pot ser substituït per un altre membre del
Consell d'Estudiants, escollit per tots els membres del Consell en majoria simple.
Article 20. Presidència.
1. La Presidència està composada per dos membres del Consell d'Estudiants, que no formin part de la mateixa escola,
que aniran alternant el càrrec semestralment, durant el període considerat per a el seu mandat.
2. La Presidència és elegida per majoria entre els membres del Consell d'Estudiants, un cop constituït. Les seves
funcions són:
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Article 19. Composició i elecció.
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a. Coordinar el Consell d'Estudiants.
b. Coordinar i supervisar els diferents estaments del Consell.
c. Convocar les reunions del Consell d'Estudiants i moderar-les.
d. Representar l'alumnat en el Consell de Direcció de l'Institut del Teatre.
Article 21. Secretari o secretària general.
El secretari o secretària general de La Representació Permanent s'elegeix per majoria simple entre els membres del
Consell d'Estudiants, un cop constituït. Les seves funcions són:
1. Convocar les reunions del Consell d'estudiants dins del termini i en la forma escaient, tant les sessions ordinàries com
les extraordinàries.
2. Redactar-ne l'acta.
3. Un cop aprovada l'acta, i dins del termini escaient, transmetre-la telemàticament a tots els membres del Consell
d'Estudiants.
4. Coordinar i gestionar l'equip de secretaris o secretaries dels diferents estaments del Consell.
Article 22. Suplent/a.
El suplent/a dels membres de La Representació Permanent s'elegeix per majoria simple entre els membres del Consell
d'Estudiants, un cop constituït. Les seves funcions són:
1. En cas de falta o baixa justificada d'un dels membres de la Representació Permanent, el suplent cobreix la plaça
vacant fins a la reincorporació o substitució del membre titular.
2. Assistir i participar a les sessions de La Representació Permanent, amb veu i vot.
Article 23. Funcionament.
1. La Representació Permanent és reuneix en sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, dins del període lectiu. En
aquesta sessió s'ha de convocar a l'equip de delegats.
2. Queda constituïda en primera convocatòria per l'assistència de tres membres. En segona convocatòria queda
constituïda per l'assistència de dos dels seus membres.
Article 24. Competències.
Són competències de la Representació Permanent:
1. Fer el seguiment dels projectes i els plans d'actuació de l'Institut del Teatre en matèria de política d'alumnat i
docència.
2. Vetllar per el funcionament correcte dels diferents estaments del Consell d'Estudiants.

4. Fer-se càrrec de les relacions institucionals en el marc de l'alumnat de l'Institut del Teatre, i la preparació i
organització de les visites de delegacions d'estudiants interuniversitàries.
5. Aquelles competències que, temporalment i extraordinàriament, hi delegui el Consell d'Estudiants, a més de les
establertes en l'article 5, apartats 1,2,3 i 4.
TÍTOL QUART.
COMISSIÓ DE DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ (CDC).
Article 25. Definició.
La Comissió de Difusió i Comunicació del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre és l'estament responsable de la
gestió de la informació entre els diferents estaments del Consell i amb la Institució.
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3. Representar i promoure els interessos socials, econòmics i culturals de tot l'alumnat tant dintre com fora dels òrgans
de decisió de l'Institut del Teatre.
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Article 26. Composició i elecció.
1. La Comissió de Difusió i Comunicació es compon de quatre membres elegits per el Consell d'Estudiants entre el seus
membres.
2. Els quatre candidats més votats són elegits per els membres del Consell d'Estudiants mitjançant el sistema de votació
secreta, i la persona candidata més votada n'és el secretari o secretària. En cas que sigui necessari, pot ser substituïda
temporalment per qui designi la Representació Permanent.
3. En cas d'empat per cobrir una plaça de la Comissió de Difusió i Comunicació queda elegida la candidatura que
designi la Representació Permanent, amb les argumentacions oportunes.
4. En cas de dimissió d'un membre s'ha de substituir la vacant en el següent Consell d'Estudiants, d'acord amb els
requisits dels apartats anteriors.
Article 27. Funcions del secretari o secretària.
El secretari o la secretària de la Comissió de Difusió i Comunicació en coordina, convoca i modera les reunions i en
redacta els informes. També representa la Comissió en les sessions del Consell d'Estudiants i davant la Institució.
Article 28. Funcionament.
La Comissió de Difusió i Comunicació:
1. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos durant el període lectiu.
2. Queda constituïda en primera convocatòria per l'assistència de tres membres, entre els quals hi haurà d'haver el
secretari/a de La Representació Permanent. En segona convocatòria queda constituïda per l'assistència de dos dels
seus membres.
3. Pot convidar a les reunions a les persones que consideri oportú, per raó dels temes que s'hagin de tractar.
Article 29. Competències.
Són competències de la Comissió de Difusió i Comunicació:
1. Assessorar i informar els estudiants de l'Institut del Teatre que ho demanin, i particularment facilitar tota la informació
referent a les activitats i polítiques dels representants en el Consell d'Estudiants.
2. Contribuir a assolir una comunicació real i efectiva dintre i entre les diferents escoles. Tant com entre l'alumnat i la
Direcció General.
3. Recopilar i mantenir copia física i virtual de totes les actes, informes i projectes del Consell d'estudiants, a la
disposició de tot l'alumnat que ho sol·liciti.
4. Dotar els estudiants de mecanismes efectius de comunicació com:

Els quals seran facilitats per l'Institut del Teatre.
TÍTOL CINQUÈ.
COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ DELS ESTUDIANTS (CDE).
Article 30. Definició.
La Comissió de Dinamització dels Estudiants del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre és l'estament responsable
de dinamitzar i enllaçar el conjunt dels estudiants de les diferents escoles per tal de afavorir l'intercanvi de visions, idees,
experiències. I potenciar el treball conjunt i l'ímpetu creatiu.
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a. Una bústia de correu electrònic.
b. Un espai virtual dintre o fora del portal web de l'Institut del Teatre.
c. Una localització física per assessorar i informar els estudiants que ho desitgin.
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Article 31. Composició i elecció.
1. La Comissió de Dinamització dels Estudiants es compon de quatre membres elegits per el Consell d'Estudiants entre
els seus components.
2. Els quatre candidats més votats són elegits pel Consell d'estudiants mitjançant el sistema de votació secreta, i la
persona candidata més votada n'és el secretari o la secretària. En cas que sigui necessari, pot ser substituïda
temporalment per qui designi la Representació Permanent.
3. En cas d'empat per cobrir una plaça de la Comissió de Difusió i Comunicació queda elegida la candidatura que
designi la Representació Permanent, amb les argumentacions oportunes.
4. En cas de dimissió d'un membre s'ha de substituir la vacant en el següent Consell d'Estudiants, d'acord amb els
requisits dels apartats anteriors.
Article 32. Funcions del secretari o secretària.
El secretari o la secretària de la Comissió de Dinamització del Estudiants en coordina, convoca i modera les reunions i
redacta els informes. També representa la Comissió en les sessions del Consell d'Estudiants i davant la Institució.
Article 33. Funcionament.
La Comissió de Dinamització dels Estudiants:
1. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos durant el període lectiu.
2. Queda constituïda en primera convocatòria per l'assistència de tres membres. En segona convocatòria queda
constituïda per l'assistència de dos dels seus membres.
3. Pot convidar a les reunions a les persones que consideri oportú, per raó dels temes que s'hagin de tractar.
4. Pot fer ús de la participació d'altres membres del Consell d'Estudiants o estudiants externs a aquest, com a suport per
desenvolupar projectes i iniciatives aprovades en el Consell d'Estudiants.
Article 34. Competències.
Són competències de la Comissió de Dinamització dels Estudiants:
1. Emprendre les accions, activitats i projectes pertinents per fomentar la participació de l'alumnat en el dia a dia de la
vida acadèmica.
2. Potenciar totes aquelles iniciatives que afavoreixin l'intercanvi de visions, idees i experiències, tant creatives com
acadèmiques.
3. Coordinar i gestionar les diferents iniciatives que afavoreixin aquest intercanvi, sorgides dintre o fora del Consell
d'Estudiants, i fer-se càrrec de les accions institucionals necessàries per a la seva execució.
4. Facilitar la informació de les diferents activitats i projectes a tot aquell estudiant que així ho demani.

TÍTOL SISÈ.
REPRESENTANTS AL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE.
Article 35. Els representants al Consell de Direcció.
Els estudiants participants al Consell de Direcció, ho fan com a màxima representació de l'alumnat de l'Institut del
Teatre.
Article 36. Dret d'assistència dels representants al Consell de Direcció.
Els representants de l'alumnat al Consell de Direcció tenen el dret específic a ser eximits d'altres activitats acadèmiques
durant el temps necessari per a assistir a les sessions del Consell de Direcció.
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5. Aquelles competències que, temporalment i extraordinàriament, hi delegui el Consell d'Estudiants.

Dijous, 27 de novembre de 2014
Article 37. Elecció i Composició.
1. Les eleccions les convocarà la Secretaria Acadèmica General cada dos anys, a l'inici del curs acadèmic i els resultats
seran notificats a la Direcció General de l'Institut del Teatre com a molt tard durant el mes de novembre.
2. Podran ser candidats els/les estudiants que s'hagin constituït com a representants de l'alumnat, en el Consell
d'Estudiants de l'Institut del Teatre.
3. Els aspirants a representants dels alumnes al Consell de Direcció presentaran la seva candidatura a la Secretaria
Acadèmica General en el termini previst a la convocatòria.
4. Els/les estudiants constituïts en el Consell d'Estudiants, seran els que elegiran, d'entre les diverses candidatures, els
dos representants que formaran part del Consell de Direcció de l'Institut del Teatre.
5. Els estudiants que es presentin com a candidats s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procés electoral.
6. Les votacions són personals, directes i secretes. No s'admetrà la delegació de vot.
7. Els dos membres del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre que formin part del Consell de Direcció no podran
formar part d'una mateixa Escola.
Article 38. Competències.
Són competències dels representants dels estudiants al Consell de Direcció:
1. Assistir activament a les reunions del Consell de Direcció.
2. Recollir els temes plantejats per l'equip de delegats i el Consell d'Estudiants.
3. Informar periòdicament i per escrit als/les membres de l'equip de delegats i el Consell d'Estudiants.
Article 39. Suplència.
En cas de baixa, temporal o definitiva, justificada d'un dels representants al Consell de Direcció, la seva plaça pot ser
coberta per un altre membre del Consell d'Estudiants. L'alumne que exerceixi com a suplent cobrirà la plaça com a
representant en funcions, amb les mateixes competències, fins la reincorporació del representant escollit o final curs
acadèmic.
TÍTOL SETÈ.
EQUIP DE DELEGATS.
Article 40. El delegat o delegada de curs.
1. Els estudiants de tots els cursos nomenaran un delegat o delegada per elecció secreta, elegit/da dins un període de
temps no superior al 10% de la durada de l'activitat acadèmica en qual estiguin matriculats. La vigència del càrrec és per
a tot el curs.
2. És la figura central de gestió i coordinació dels interessos de cada curs, de les diferents especialitats dintre de les
diferents Escoles del Institut del Teatre.

L'Equip de Delegats de l'Institut del Teatre es compon pel conjunt de delegats que representen cada un dels cursos i
especialitats de les diferents Escoles de l'Institut del Teatre. Tal com ho acordin els diferents Reglaments Interns de les
Escoles.
Article 42. Funcionament.
1. L'Equip de Delegats es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos durant el període lectiu. I amb el
Consell d'Estudiants, com a mínim, cada dos mesos.
2. Queda constitut en primera convocatòria per l'assistència de la tercera part dels seus membres. I en segona
convocatòria, quinze minuts després, per l'assistència de la sisena part dels seus membres.
3. Pot convidar a les reunions a les persones que consideri oportú, per raó dels temes que s'hagin de tractar.
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Article 41. Composició de l'Equip de Delegats.

Dijous, 27 de novembre de 2014
4. Els membres de l'Equip de Delegats tenen el deure d'assistir a les reunions bimestrals amb el Consell d'Estudiants si
no hi ha causa justificada que ho impedeixi.
Article 43. Competències de l'Equip de Delegats.
Són competències de l'Equip de Delegats:
1. Assistir activament, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Estudiants.
2. Recollir, representar i defensar els interessos i inquietuds particulars de cada curs davant el Consell d'Estudiants de
l'Institut del Teatre.
3. Transmetre, als cursos pertinents, periòdicament i per escrit les informacions obtingudes per i en les sessions del
Consell d'Estudiants.
TÍTOL VUITÈ.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ.
Article 44. Reforma de l'Ordenació de la Participació i Representació dels Estudiants.
1. Qualsevol modificació d'aquesta Ordenació es fa a iniciativa de la sisena part dels membres del Consell i requereix la
conformitat del Consell d'Estudiants, per majoria absoluta, i la del Consell de Direcció de l'Institut del Teatre, que
l'elevarà a la Junta de Govern.
2. La proposta de reforma s'ha d'acompanyar d'una memòria i d'un text articulat, destinat a reemplaçar el que es tracta
de modificar.
3. La Direcció General presentarà aquesta proposta d'Ordenació a la Junta de Govern per a la seva aprovació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
El Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre disposa de dos espais de reunions. Un a la seu de Barcelona i un altre a la
seu de Terrassa. A més disposa d'un espai físic, condicionat adequadament, on arxivar la documentació i gestionar la
seva activitat.
Segona.
La llengua oficial del Consell d'Estudiants de l'Institut del Teatre, i de la resta d'òrgans que el constitueixen, és el català.
Tota la documentació i informació serà elaborada en la llengua oficial. Tanmateix es posarà a disposició d'aquell
estudiant que així ho demani, un còpia en llengua castellana, francesa o anglesa, en un termini de quinze dies des de la
petició.
Tercera.
Aquesta Ordenació entra en vigor l'endemà de ser aprovat, per la Junta de Govern de l'Institut del Teatre, i se n'ha de
donar la màxima difusió."

https: //bop.diba.cat
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Barcelona, 20 de novembre de 2014
La secretària delegada, Julia Fajardo Garcia

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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