
 
 
 

 

 

Dimarts 29 de març 

El Consell de l'Estudiantat de la UAB: estructura, funcionament i 
competències 

• [Finalitat i definició de l’òrgan] Per a què pot servir? 

- Espai de debat i coordinació entre Consells d’Estudiants de facultat. També per 

a difondre la informació general a tots els centres. 

- Aconsellar el Consell de Govern i les seves comissions en temàtiques 

estudiantils. 

- Hauria de tenir un pes decisiu i ser representatiu de la veu dels i les estudiants. 

- Caldria que fos preceptiva la consulta al CdE per part dels òrgans de la 

universitat. El millor seria que fos vinculant. 

- Hauria de poder tenir accés a la informació “confidencial” que tracten en òrgans 

com el Consell de Govern. 

- La seva creació implicaria canvis normatius en el conjunt de la UAB. Es 

planteja una possible reforma dels Estatuts de la universitat. 

- Exercir la representació externa de l’estudiantat de la UAB. 

- Escollir representants a òrgans interns? 

 

• [Composició] Qui en formaria part? 

- Representants de centre (Consells d’Estudiants / Assemblea). 

- També claustrals i membres de les Juntes. Delegats/des? 

- A nivell de facultat poden sorgir contradiccions entre espais (CE i assemblees). 

- Pot haver-hi encaix d’associacions, grups estables, plataformes... 

- La manera de garantir que hi accedeixi la gent que participa és que els enviïn 

els òrgans territorials. 
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- Hauria de ser el més ampli possible, que hi anessin tots els/les claustrals i 

juntaris/àries. Qui vulgui participar hi anirà, però no hauríem de limitar i reduir la 

possible representació. 

- Tots els membres de junta serien massa gent: hi ha facultats que en tenen un 

centenar... Un òrgan de 500 persones és molt poc funcional, encara que es 

reuneixi de tant en tant. S’ha d’assegurar que la participació sigui efectiva; si no 

ho és es pot generar un efecte desincentivador, 

- El reglament o estructura pot donar encaix a aquest tipus de problemes, no 

vetant la participació de ningú. 

- A les reunions més àmplies cal dur “els deures fets”, no s’hi pot anar a discutir 

allà sense haver treballat prèviament en comissions o espais més operatius. 

- Es pot limitar el nombre de representants de cada Junta, que siguin escollits al 

seu centre democràticament. Així es garantiria una mica més l’equilibri entre 

centres i entre claustrals/juntaris. 

- Els delegats/des de curs en principi tenen interessos i atribucions més locals, 

per tant no caldria que estiguessin directament representats al CdE general, 

atès que ja participarien a nivell de Consell d’Estudiants de facultat. Potser si es 

plantegés un sistema d’elecció i unes funcions específiques tindria més sentit. 

- Cada facultat podria tenir una representació en funció del seu nombre 

d’estudiants (p. exemple: algunes 3 representants, altres 2, etc.). 

- Associacions sí, per a què hi hagi representacions de les veus. Caldria que 

fossin associacions a nivell de tota la universitat (no de centre o estudi). A més, 

no totes les associacions tenen els mateixos interessos: no és el mateix una 

organització sindical que un grup cultural o esportiu, etc. 

- Afegir-les totes pot incentivar la participació i la creació de noves associacions, i 

provocar que la política no quedi desmarcada de l’àmbit cultural, etc. 

 

• [Estructura organitzativa] Òrgans, regularitat en les reunions, òrgans 

executius, comissions estables...? 

- El plenari té sentit que sigui cada 2 mesos, perquè així té una certa continuïtat. 

- Potser convocar 200 persones cada 2 mesos és massa. Però 2 per semestre 

assegura una periodicitat adequada. 



- Cal tenir en compte els ritmes de cada facultat a l’hora de prendre decisions per 

acotar la periodicitat dels òrgans generals. 

- És convenient fer coincidir les convocatòries del plenari abans de la celebració 

dels Claustres. 

- A cada centre s’han d’escollir els/les representants al CdE. No tenen perquè 

ser permanents. 

- Un eventual òrgan permanent/executiu ha d’estar totalment lligat a les 

decisions que ha discutit i pres el plenari. 

- Els membres de l’òrgan permanent podrien ser escollides pel plenari 

independentment de si són claustrals. Hauria de ser un número raonable de 

persones (~10 membres). Han de poder ser revocables en tot moment per part 

del plenari. 

- Comissió permanent que és qui coordina i comissions sectorials de treball, que 

exposa resultats en el marc de la sessió plenària/assemblea que es qui pren a 

decisió. 

• [Competències] 
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