
Document de proposta de reglament per al Consell d’Estudiants de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Després de cada paràgraf del document original trobareu l’esmena que 

en fa referència. 

Totes les esmenes presentades per el Consell d’Estudiants de la 
Facultat de Veterinària estan recollides en l’esmena a la totalitat 

(Annex).  



Proposta de Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB) amb esmenes 
 
El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d’ara CEUAB) és 
l’òrgan de representació, debat i coordinació dels estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (a partir d’ara UAB). 5 

Addició: El Consell d'Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d'ara CEUAB) és el 
màxim òrgan de representació i debat dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir 
d'ara UAB). 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Ampliació: “Desprès de l’entrada en vigor de la Llei 6/2001 Orgànica d’Universitats, de 21 de desembre, 
porta a l’aprovació del Decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel que s’aproven els Estatuts de la Universitat  
Autònoma de Barcelona on en l’article (…) es fa present el col·lectiu de representació estudiantil en les 
facultats i centres, així com òrgans de govern. S’estableix en l’article (…) que els òrgans de representació 
estudiantil es regiran pels corresponents Reglaments de Règim Intern, els quals han de ser aprovats pel 
Gabinet Jurídic de la UAB. Així és que” el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona ( a 
partir d’ara CEUAB) es reconeix com a màxim òrgan de representació, debat i coordinació dels Estudiants 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d’ara UAB)” i es fa efectiu amb el present Reglament. 
Els estudiants de la UAB tenen un pes en els àmbits tant acadèmics com de gestió, defenent els seus 
interessos des de la posició que els correspon com a principals destinataris i usuaris del servei. L’objectiu 
és la coordinació i garantia de representació del col·lectiu.” 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 

El CEUAB té per funció principal representar la comunitat estudiantil de la UAB tant en els 
òrgans de govern de la pròpia universitat, com en aquells òrgans suprauniversitaris amb 
presència total o parcial d’estudiants. 

Substitució: El CEUAB té per funció representar la comunitat estudiantil de la UAB en aquells òrgans 
suprauniversitaris amb presència total o parcial d'estudiants. Els representants als òrgans de govern de la 
UAB hauran de comunicar la situació dels diferents òrgans del CEUAB. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Ampliació: Representar la comunitat estudiantil de la UAB tant en els òrgans de govern de la pròpia 
universitat, com en aquells òrgans suprauniversitaris "tant econòmics com estatals a travès de la comissió 
executiva/permanent electa dintre dels membres del plenari de CEUAB o a qui se li delegui" 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 
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 El CEUAB vetllarà pels drets i deures dels estudiants de la UAB.  

Afegir: "y fomentará la participación estudiantil en las propuestas y tomas de decisiones implementando 
herramientas de votación por internet." 

(Santiago Cartamil) 

 

El CEUAB és l’interlocutor entre la comunitat estudiantil de la UAB i els seus òrgans de govern. 

Ampliació: Després de "òrgans de govern", afegir "respectant i integrant l'autonomia dels representants 
dels estudiants als centres i altres instàncies, sense prejudici que aquests no estiguin integrats en la 
dirección del CEUNE" 



(Guillem Casòliva i Cabana de la Facultat de Psicologia) 

Eliminació: El CEUAB és l'interlocutor entre la comunitat estudiantil de la UAB i els seus òrgans de govern. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA))  

 Modificació funcions: El CEUAB té les següents funcions: 

a) Esdevenir l’interlocutor entre la comunitat estudiantil i els òrgans de govern de la UAB. 

b) Debatre i prendre acords de caràcter vinculant sobre qualsevol afer que esdevingui a la 
universitat, especialment aquells que afectin directament els estudiants. 

c) Esdevenir l’òrgan consultiu de qualsevol decisió que es prengui a la universitat, reservant-se el 
dret de reclamar una consulta a la comunitat estudiantil per arribar a qualsevol acord en els 
òrgans de govern de la Universitat. 

d) Donar suport, així com difondre les iniciatives dels estudiants de la universitat. 

e) Proposar l’estudiant representant al Consell Social, així com l’estudiant que ha de designar el 
Rector o Rectora per al Consell de Govern. 

f) Escollir els representants als òrgans suprauniversitaris, tant nacionals com estatals.  

g) Garantir, i si cal supervisar, l’aplicació correcta de totes les normatives, reglaments i lleis que 
afecten els estudiants de manera directa. 

h) Gestionar a través d’una Comissió d’Economia la retribució que se li assigni. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 
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Estructura del CEUAB  

EL CEUAB s’estructura funcionalment en dos òrgans: plenari i comissió permanent. Pot crear 
les comissions que el plenari cregui adient. 

Addició: El CEUAB comptarà amb dues comissions fixes: economia i política acadèmica. 

Substitució: El CEUAB s'estructurarà funcionalment en dos òrgans: plenari i comissió permanent. Pot 

crear les comissions que el plenari cregui adients. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Afegiment Comissions del Plenari: “Les Comissions que contempla aquest reglament, seran les següents: 

a) Comissió de Comunicació 

b) Comissió de Cultura  

c) Comissió d’Economia 

d) Comissió d’Afers d’Estudiants” 
  
“Aquestes comissions hauran d’estar formades per estudiants escollits pel plenari, essent il·limitat el 
nombre d’estudiants que en formin part. Estaran obertes a la participació de qualsevol estudiant de la 
UAB, i coordinaran el seu treball amb la Comissió Permanent”. 
Falta posar-hi les competències de cada comissió i el reglament de funcionament de cadascuna. 

“La creació, supressió o modificació de les Comissions haurà de ser aprovada en el Plenari”. 
(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 



 

 

El plenari del CEUAB 20 

El Plenari es reuniria un cop al semestre i abans de la celebració del Claustre de la UAB. 

Substitució: El plenari es reunirà cada tres mesos en període lectiu i coincidint amb la celebració del 
claustre de la UAB. El plenari pot ser convocat per un terç dels seus membres. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Afegiment: El Plenari del CEUAB es reuneix tres cops l’any, i abans de la celebració del Claustre de la UAB. 
Es pot convocar de manera extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus membres.  

Les propostes dels membres del Plenari són presentades a debat i les decisions es prenen per majoria 
absoluta. 

La convocatòria del Plenari del CEUAB es fa a càrrec de la Comissió Permanent, i ha de contenir: el dia, 
hora i lloc de reunió; els punts de l’ordre del dia i la documentació necessària que es tracti en els punts de 
l’ordre del dia. Ha d’ésser enviada amb deu dies d’antelació. L’ordre del dia s’aprovarà en l’inici de la 
reunió, podent afegir-se o eliminar-se algun punt si es considera necessari. Aquesta modificació la 
decideix la majoria simple del Plenari. 

Sempre es reservarà un punt de la reunió per a un torn obert de paraula, en què tots els estudiants que ho 
desitgin podran exposar les seves propostes. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Substitució: "un cop al semestre i abans de la celebració del Claustre de la UAB" per "dos cops al semestre 

i abans dels Claustre de la UAB. Excepcionalment, sempre que un membre del CEUAB ho proposi i la 
comussió permanent ho aprovi" 

(Gisela Esquerda i Canals, de la facultat de Biociències) 

Substitució: El plenari es reuniria un cop al semestre", "abans de la celebració del 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

Ampliació: Abans de la celebració "dels Claustres" de la UAB. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 
 
 
 

El plenari del CEUAB està format per estudiants representants de cada centre, membres del 
claustre i/o de les juntes de facultat/centre, entre dos i 25 cinc de cada facultat/centre 25 

proporcionalment al cens d’estudiants. 

Ampliació: Després de "les juntes de facultat/centre", un estudiant representant al Consell de Govern, un 
estudiant representant al Cosell Social i" 

(Guillem Casòliva i Cabana de la Facultat de Psicologia) 

Substitució: El plenari del CEUAB està format per estudiants representants de cada centre, triats pel 
Consell d'estudiants del centre, entre 6 i 4 de cada facultat/centre proporcionalment al cens d'estudiants. 

(ÈPICA, Units sumem, Estudiants de Polítiques i Sociologia (EPS), Junts i Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 



Substitució: El plenari del CEUAB està format per quatre estudiants representants de cada centre, 
membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre. 

(Consell d'Estudiants de Traducció i Interpretació) 

Modificació Composició del Plenari: 

OPCIÓ 1: El Plenari ha d’estar format: 

a) Pels membres del Claustre. 

b) Per tres estudiants de cada centre, escollits per l’òrgan de representació propi de cada 
centre; independentment que siguin membres dels òrgans de govern territorials o no. 

c) Un membre de cadascun dels col·lectius registrats al Directori de Col·lectius de l’Edifici 
d’Estudiants, que tindrà veu però no vot, excepte en aquelles matèries que els afectin 
directament. 

d) Pels representants als òrgans de representació d’estudiants suprauniversitaris. 

e) Per qualsevol estudiant matriculat a la UAB, que hi podrà participar amb veu però 
sense vot. 

OPCIÓ 2: a) Per cinc estudiants de cada centre, escollits per l’òrgan de representació propi de 
cadascun; independentment que siguin membres dels òrgans de govern territorials o no.  

b) Pels membres electes del Consell de Govern de la UAB. 

c) Un membre de cadascun dels col·lectius registrats al Directori de Col·lectius de l’Edifici 
d’Estudiants, que tindrà veu però no vot, excepte en aquelles matèries que els afectin 
directament. 

d) Pels representants als òrgans de representació d’estudiants suprauniversitaris. 

e) Per qualsevol estudiant matriculat a la UAB, que hi podrà participar amb veu però 
sense vot. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

 Substitució: Primera paraula no centre, sí "facultat". 

 (Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 Eliminació: "Centre"... de les juntes de facultat, entre dos i... 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

Substitució: "Membres dels `rogans de governs amb un % determinat de les places totals de caustrals i/o 
junta de facultat. (p. ex. 15%), preservant la proporcionalitat al cens d'estudiants de cada facultat" 

Eliminació: “centre”. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 
Els estudiants membres del Plenari del CEUAB són triats pels òrgans de representació 
d’estudiants de cada centre. 

Substitució: Els estudiants membres del Plenari del CEUAB són triats pel Consell d'Estudiants de cada 
centre, o en el cas que aquest encara no existeixi, per l'òrgan oficial de representació de cada centre. 

(Consell d'Estudiants de Traducció i Interpretació) 



Afegiment: “Cada òrgan de representació d’estudiants territorial establirà els mecanismes per escollir els 
membres que formaran part del Plenari del CEUAB segons la seva pròpia normativa interna”. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Substitució/ampliació: Els membres del CEUAB representants de cada centre/facultat han d'haver estat 
escollits democràticament pels estudiants del centre/facultat que representen. S'elegeixen al inici de cada 
curs acadèmic, abans de les primera reunió del CEUAB, i poden repetir la seva representació al CEUAB si 

això resulta de l'elecció. Donat el cas que la majoria dels estudiants corresponentment implicats de cada 
facultat/centre no es considerin correctament representats al CEUAB, es pot repetir l'elecció d'aquests. 

(Gisela Esquerda i Canals, de la facultat de Biociències) 

Substitució: Centre per facultat. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 
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El Plenari del CEUAB triarà els estudiants que formin part de la comissió permanent, els 
representants d’estudiants que es proposin, si escau, per a formar part dels òrgans de govern 
de la UAB, i designarà els representants de la UAB en els òrgans de representació estudiantil 
suprauniversitaris tant autonòmics com estatals. 
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Afegiment: després de “els representants d’estudiants que es proposin, si s’escau, per a formar part dels 
òrgans de govern de la UAB”: “i proposar al Rector o Rectora el representant d’estudiants que ha de 
designar al Consell de Govern i també al Consell Social de la UAB”. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Afegir: 

OPCIÓ 1: "Ningún miembro de la comisión permanente podrá ser afiliado de un partido político." 

OPCIÓ 2: "Ningún miembro de la comisión permanente podrá ostentar simultáneamente un cargo 
dentro de un partido político o una asociación ligada a uno." 

(Santiago Cartamil) 

Eliminació: “Els representants d’estudiants que es proposin, si escau, per a formar part dels òrgans de  

govern de la UAB, i designarà els representants de la UAB en els òrgans de representació estudiantil 
suprauniversitaris tant autonòmics com estatals". 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 
 
 

En el Plenari del CEUAB també podrà participar el teixit associatiu de la universitat. Els 
Col·lectius UAB inscrits en el Directori de Col·lectius de la UAB, gestionat per la Unitat 
d’Estudiants i de Cultura podran participar amb dos representants en el Plenari. 40 

Substitució: En el Plenari del CEUAB també podrà participar el teixit associatiu de la universitat. Els 
Col·lectius UAB de caràcter general inscrits en el Directori de Col·lectius, gestionat per la Unitat 
d'Estudiants i Cultura podran participar amb un representant al plenari. Aquest membre tindrà dret a vot 
sempre i quan mantingui una activitat constant en el si del consell. Si un col·lectiu no és present en 3 
CEUAB consecutius, aquest perdria el dret a vot. Per tal que una associació obtingui dret a vot, haurà de 
ser present en 2 CEUAB consecutius. En el primer CEUAB tots els col·lectius són membres directes del 
CEUAB. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 



Modificació: “dos representants en el Plenari” per “un representant de cada col·lectiu, amb veu però sense 
vot, excepte en els casos previstos en aquest mateix reglament”. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Eliminació: Tot el paràgraf. Plantejar legitimitat? 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 

El Plenari del CEUAB està obert a qualsevol estudiant que vulgui assistir i aportar continguts i 
temes a debat. 
 
El Plenari de la CEUAB és el màxim òrgan de representació d’estudiants de  la UAB. 45 

 
 

La comissió permanent del CEUAB  
 
La comissió permanent del CEUAB és l’òrgan executiu del plenari del 50 CEUAB. Es reunirà un 50 

cop al mes.  
 

Afegiment: Sistema d’elecció dels membres de la Comissió Permanent: En cas que hi hagi més de deu 
candidatures, els següents candidats per nombre de votacions, independentment de la candidatura per la 
qual es presentin, quedaran com a suplents, i automàticament ocuparan el lloc del titular en cas 
d’absència, o si aquest causa baixa pels motius que previngui aquest reglament. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Els estudiants membres de la Comissió Permanent són triats pel plenari del CEUAB cada dos 
anys.  
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Substitució: “cada dos anys" per "cada any o cada inici de curs".  

(Guillem Casòliva i Cabana de la Facultat de Psicologia) 

Substitució: Els estudiants membres de la Comissió Permanent són triats pel plenari del CEUAB a l'inici de 

cada curs acadèmic. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Afegiment i substitució: “cada dos anys” per “cada curs, podent-se presentar per renovar el càrrec per un 
curs més de manera consecutiva, sempre havent d’ésser aprovada la renovació pel Plenari del CEUAB.” 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Substitució/Ampliació: "cada dos anys" per "cada inici de curs acadèmic, democràticament. Els membres 

de la comissió permanent poden seguir essent-ho si els resultants de l'elecció així ho determinen". 

(Gisela Esquerda i Canals, de la facultat de Biociències) 

Substitució: "Dos anys" per "a l'inici de cada curs acadèmic". 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 

La comissió permanent serà interlocutora amb els diferents òrgans de govern de la UAB. Estarà 
formada per dues persones triades segons els criteris establerts al paràgraf anterior, així com 
els representants de la UAB en els òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris. El 



nombre de membres de la comissió permanent serà de cinc estudiants com a mínim i 60 com a 60 

màxim deu. 

Substitució: La comissió permanent serà interlocutora amb els diferents òrgans de govern de la UAB. 
Estarà formada per nou membres en les següents àrees: Coordinació de la UAB, Coordinació òrgans 
suprauniversitaris catalans, Coordinació òrgans suprauniversitaris estatals, coordinació d'economia, 

secretaria, tresoreria i Coordinació política lingüística. En les comissions que es puguin crear des del 
Plenari del CEUAB hi haurà sempre un membre de la comissió permanent. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Substitució Comissió Permanent: Composició:“La Comissió Permanent és l’òrgan reduït de treball del 

CEUAB, està subjecta als mandats del Plenari del CEUAB i esdevé la interlocutora entre els membres del 
Plenari, els òrgans de govern i els òrgans de representació estudiantil suprauniversitari. 

La periodicitat de les reunions serà acordada pels seus membres, però haurà de ser com a mínim de cinc 
cops l’any. 

Està formada per: 

a) Sis persones escollides pel Plenari del CEUAB d’entre els seus membres.  

b) Un membre electe del Consell de Govern, proposat pels estudiants del Claustre. 

c) Dos representants als òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris. 

A les reunions de la Comissió Permanent hi assistirà un dels membres de les altres comissions, per tal que 
es canalitzi a través del CEUAB la informació de les seves tasques”.  

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 

Substitució: "Estarà formada per dues persones triades segons els criteris anteriors...com a màxim deu" 
per "Estarà formada per un dels membres de cada comissió addicional que hi pugui haver; per un dels 
membres del CEUAB que exercirà de secretari; un dels membres del CEUAB que exercirà de tresorer; el 
membre/s del CEUAB que exerceixi/n de representants en òrgans de representació suprauniversitària; 
un membre del CEUAB que exerceixi d'interlocutor amb altres òrgans/persones de la pròpia UAB; un  
membre del CEUAB que exerceixi de dinamitzador/moderador de les reunions;i, si així es decideix , un 
membre del CEUAB que exerceixi qualsevol de les darreres 5-6 tasques durant la reunió en cas que algú 
d'aquests no es presenti". 

(Gisela Esquerda i Canals, de la facultat de Biociències) 

Substitució: President. Vicepresident Intern, Extern, Secretari i Tresorer. Cal establir la definició i 
funcions. Escollits dins del plenari de CEUAB i per aquests mateixos. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 
 

En les comissions que es puguin crear des del Plenari del CEUAB hi haurà sempre un membre 
de la comissió permanent. 

 Supressió modificació: En les comissions que es puguin crear des del Plenari del CEUAB hi haurà  
sempre un membre de la comissió permanent. 
“Els membres de la Comissió Permanent treballaran en coordinació amb les Comissions que crei el Plenari 
del CEUAB, procurant canalitzar la informació entre aquestes, la comunitat estudiantil i els òrgans de 
govern de la UAB”. 

(Marta Casas, Facultat de Filosofia i Lletres) 
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En la comissió permanent del CEUAB hi haurà dos estudiants de doctorat. 

 



 Eliminació: “En la comissió permanent del CEUAB hi haurà dos estudiants de doctorat.”  

(Assemblea Tercer Cicle) 

Addició: L'elecció de la Permanent del Consell d'Estudiants serà per llistes tancades amb més del 50% 
favorable del vot emès. 

Addició: Les competències dels membres de la permanent seran les següents.  

-Coordinació UAB: Representació del Consell d'Estudiants de la UAB. Interlocutor amb les 
autoritats universitàries, Responsable davant de l'assemblea general. Membre del Consell de 
Govern amb veu i vot. -Secretaria: Desenvolupa l'acta de les sessions, custodia els documents, fixa 
l'ordre del dia i custodia el segell del Consell d'Estudiants.  

-Tresoreria: Desenvolupa el pressupost, vetlla pel bon funcionament pressupostari del Consell 
d'Estudiants i cerca els recursos adients pel bon funcionament del mateix.  

-Coordinació de Comunicació: Vetlla pel bon funcionament de la comunicació del CEUAB.  

-Coordinació dels òrgans suprauniversitaris catalans: representa el CEUAB i tot el conjunt dels 
estudiants de la UAB als òrgans suprauniversitaris de Catalunya.  

-Coordinació dels òrgans suprauniversitaris estatal: representa el CEUAB i tot el conjunt dels 
estudiants de la UAB als òrgans suprauniversitaris de l'Estat espanyol. -Coordinació de Política 
acadèmica: presideix la comissió de política acadèmica. 

 -Coordinació d'Economia: presideix la comissió d'economia.  

-Coordinació de Política lingüística: presideix la comissió política lingüística. 

Els membres de la permanent podran compartir les seves funcions amb els altres coordinadors en cas 
d'excepcionalitat. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Eliminació: "En la comissió permanent del CEUAB hi haurà dos estudiants de doctorat". 

(Gisela Esquerda i Canals, de la Facultat de Biociències) 
 

 

Edifici R 70 

 
La Unitat d’Estudiants i de Cultura és l’òrgan tècnic, de suport i assessorament del CEUAB, i l’espai de 
reunió i referència d’aquest òrgan de representació.  
La Comissió Permanent del CEUAB tindrà un despatx a l’edifici R i les reunions del Plenari es faran 
fonamentalment en aquest edifici. 75 

Substitució: La Unitat d'Estudiants i de Cultura és l'òrgan tècnic i de suport del CEUAB. Aquesta aplicarà 

les decisions del CEUAB. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

 

  



Ampliacions del regalment 

Ampliació (Tema càrrecs): La comissió permanent estarà integrada per un president, un vicepresident, un 
secretari i un tresorer dels quals cal detallar les funcions. El Plenari estarà dirigit per una mesa escollida 
democràticament amb un president i un secretari que no podrán formar part de la comissió executiva. 

Ampliació Pressupost CEUNE: Cal determinar el pressupost d'aquest òrgan ja sigui en forma de centres de 
cost o beques per desenvolupar tasques de representació estudiantil. Conceptes en què poden ser gastats 
aquests diners, control i rendició de comptes. 

Ampliació Reglament electoral CEUNE: Cal redactar uns breus punts establint les normes principals: 
quórum, majoria simple o absoluta, etc. Tant per l'elecció de càrrecs, com pel funcionament normal de les 
comissions i el plenari, així com per la modificació del present reglament. 

Modificació Incompatibilitats (No pot tenir més de 2 càrrecs de representació a la UAB i 2 de 
suprauniversitaris): Disposició adicional sobre incompatibilitats. Cal redactar-la. 

(Guillem Casòliva i Cabana de la Facultat de Psicologia) 

Addició: El CEUAB pot realitzar consultes vinculants en temes de drets d'estudiants. 

Addició: El CEUAB és l'òrgan que té capacitat d'elaborar la carta de drets i deures. 

Addició: El CEUAB pot incidir en la redacció de normatives sobre bones pràctiques de professorat. 

Addició: El CEUAB pot avaluar el professorat. 

Addició: El CEUAB té dret a tenir accés a la informació a tots els nivells. 

Addició: El CEUAB pot realitzar consultes preceptives sobre els pressupostos. 

Addició: El CEUAB té dret a fer informes que s'incloguin obligadament, com a documentació, dins les 
sessions del consell de govern, comissions i consell social. 

Addició: El CEUAB té accés a una subvenció permanent autogestionada. 

Addició: El CEUAB és l'encarregat d'organitzar les festivitat a nivell UAB. 

Addició: El CEUAB pot participar a les jornades de benvinguda, portes obertes i al saló de l'ensenyament. 

Addició: El CEUAB podrà escollir els representants a espais com el saló de l'ensenyament. 

Addició: El CEUAB té dret a tenir oients a totes les comissions i òrgans on no hi accedeixin estudiants per 

via estatutària. 

Addició: El CEUAB pot tenir representants al Consell de Govern i Consell Social amb veu i vot, escollits en 
el si del CEUAB i que siguin complementaris i no substitutius dels fixats a través dels Estatuts i del 

Reglament. El CEUAB té dret a tenir representants amb veu als òrgans de govern de la UAB. 

Addició: El CEUAB té capacitat per participar com a UAB en activitats generals de caire estudiantil com 
jornades de formació, conferències, taules rodones, etc. 

Addició: El CEUAB pot rebre informació específica sobre l'avaluació de professorat i elaborar informes al 
respecte que arribin a les comissions pertinents i a la OPQ. 

Addició: En concret el CEUAB haurà d'ésser consultat en la configuració dels horaris i les setmanes 

d'exàmens. 

Addició: Obligatorietat de publicació als mitjans virtuals i físics de comunicació de la UAB de totes 
aquelles decisions o comunicats del CEUAB que així interessi a l'òrgan, independentment del seu caire. 

Addició: Compareixença de l'equip de govern davant el plenari per fer una valoració global del curs 
acadèmic. 



Addició: El CEUAB té dret a tenir espais webs i a la xarxa administrats exclusivament pel CEUAB. 

(Consell d'estudiants d'Economia, Consell d'estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació, ÈPICA Units sumem, Estudiants de 
Polítiques i Sociologia (EPS), Estudiants UAB, Junts, Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)) 

Ampliació: Cal estructurar tot el Reglament en Preàmbul (si s'escau), Títols (apartats)  i dintre d'aquest, 
Articles. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

Ampliació: Disposició final: el present RRI del CEUAB entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació. 

(Consell d'Estudiants de la Facultat de Medicina) 

 

 

  



ANNEX 

Esmena a la totalitat, presentada per el Consell d’Estudiants de la Facultat de Veterinària 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL D’ESTUDIANTS LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

TÍTOL I 

Naturalesa, competències i mitjans materials 

Article 1.Naturalesa 80 

1. El Consell d’Estudiants és l’òrgan de deliberació, consulta i representació dels estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).  

Article2. Competències 

Corresponen al Consell d’Estudiants les següents competències: 

a) Elaborar el reglament que reguli la seva constitució i el seu funcionament intern, que es sotmetrà a 85 

l’aprovació del Consell de Govern de la Universitat 
b) Canalitzar, discutir, proposar i, si s’escau, dur a terme iniciatives que procedeixin de la voluntat dels 

estudiants de la Universitat, d’acord amb els mitjans universitaris que es determinen en el reglament 
mencionat a l’apartat a d’aquest article.  

c) Recollir la informació que afecti a la comunitat universitària i transmetre-la als estudiants.  90 

d) Administrar els recursos i mitjans que li siguin assignats 
e) Participar en els processos d’avaluació dels serveis de la Universitat 
f) Escollir als representants del Consell d’Estudiants que siguin requerits per altres institucions i 

organismes 
g) Escollir i renovar el President i als membres de la Junta permanent 95 

h) Qualsevol altra funció que es desprengui dels Estatuts i del seu desenvolupament reglamentari.  

Article 3. Mitjans materials 

La Universitat Autònoma de Barcelona assignarà al Consell d’Estudiants, dins de les seves possibilitats, els mitjans 
necessaris pel seu correcte funcionament.  

 100 

TÍTOL II 

ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

Article 4. Òrgans del Consell d’Estudiants 

1. Els òrgans del Consell d’Estudiants són el Plenari i la Junta Permanent 
2. El plenari podrà crear les comissions de treball que es considerin més oportunes en cada 105 

moment; així mateix, el Plenari tindrà la capacitat d’extingir-les, a iniciativa pròpia o 
acceptant la proposta del portaveu de la comissió.  

Article 5. Naturalesa, composició i funcions del Plenari 

1. El Plenari és el màxim òrgan del Consell. La seva actuació s’adequarà als principis de llibertat, 
ordre, democràcia i eficàcia.  110 

2. El Plenari estarà integrat pel President, Secretari i per un total de 20 vocals, a repartir 
proporcionalment segons el nombre d’estudiants de cada Facultat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  



3. Són competència del Plenari prendre les decisions que afectin al Claustre Universitari.  
4. El Plenari es reunirà periòdicament i amb caràcter semestral.  115 

Article 6. Del president del Plenari 

1. El President del Plenari, en l’àmbit de les seves competències, és el màxim representant dels 
estudiants davant de qualsevol òrgan de la UAB.  

2. Elecció. El President s’escull entre i per els membres del Consell d’Estudiants. El President 
sortint convocarà sessió del Plenari en la data estipulada en la convocatòria d’elecció. En 120 

aquesta sessió, es procedirà  a la presentació dels candidats mitjançant comunicació al 
President, el qual realitzarà en veu alta la proclamació dels mateixos. A continuació, es durà a 
terme la votació i l’escrutini. El secretari durà a terme el còmput dels vots. El vot ha de ser 
secret, lliure, personal i indelegable. Resultarà escollit el candidat que obtingui més vots. Si hi 
hagués empat, es repetirà l’elecció entre els candidats més votats. Si es torna a produir un 125 

empat, l’elecció es durà a terme mitjançant sorteig.  
3. Duració del mandat. La duració del mandat és d’un curs acadèmic i només podrà ser reelegit 

una vegada consecutiva.  
4. Funcions. Són funcions del President del Plenari: 

a. Convocar el Plenari 130 

b. Designar el secretari del Consell 
c. Dirigir les sessions 
d. Executar les decisions preses en el Plenari 

5. Motius de cessament. El President del Consell cessarà en les seves funcions per les següents 
causes: 135 

a. Finalització del mandat d’acord amb l’apartat tercer d’aquest article 
b. Mort 
c. Incapacitat judicialment declarada 
d. Renuncia expressa 
e. Deixar de pertànyer a la comunitat universitària 140 

6. El Consell d’Estudiants podrà revocar al President mitjançant l’aprovació d’una moció de 
censura, a iniciativa de, com a mínim, un terç dels membres del Consell, incloent la proposta 
d’un nou candidat. L’aprovació de la moció requereix com a mínim, el 50% del vot favorable 
dels presents en la sessió convocada a tal efecte.  

 145 

 

Article 7. Del Secretari del Plenari 

1. Serà secretari del Consell aquell membre que sigui designat pel President 
2. Funcions. Són funcions del Secretari del Plenari: 

a. Efectuar la convocatòria del Plenari i de la Junta Permanent per ordre del President 150 

b. Assistir al President en les sessions per tal d’assegurar l’ordre en els debats i 
votacions 

c. Redactar les actes de les sessions, que s’hauran d’aprovar pel Plenari o per la Junta 
Permanent, segons correspongui.  

d. Qualsevol altra funció que li encarregui el president 155 

Article 8. De la Junta Permanent 

1.La Junta Permanent és l’òrgan executiu del Plenari de la CEUAB 

2. Els estudiants de la Comissió permanent són triat pel Plenari del CEUAB cada dos anys 

3. La comissió permanent serà interlocutora amb els diferents òrgans de govern de la UAB. Estarà formada pel 
President i Secretari del Plenari així com per un membre de cada una de les Facultats de la Universitat (que formin 160 

part del Plenari)  i dos estudiant de doctorat.  

4. En les comissions que es puguin crear del Plenari del CEUAB, hi haurà sempre un membre de la comissió 
permanent.  



5. La Junta Permanent es reunirà periòdicament amb caràcter mensual.  
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