
ESMENA A LA TOTALITAT: 

 

Reglament del CEUAB: 

 

 Títol primer: Naturalesa i funcions  
 

Article 1. Naturalesa 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir d’ara CEUAB) és 

l’òrgan de representació, debat i coordinació dels i les estudiants de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (a partir d’ara UAB), tant que està conformat pels càrrecs electes al Claustre i a 

les corresponents Juntes de Facultat. 

Per a garantir la independència del CEUAB, en cap cas podrà assistir i participar del CEUAB 

l’estudiant escollit/da per la Rectora al Consell de Govern (segons l’article 61.d) dels Estatuts de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, d’ara en endavant EUAB). En aquest sentit, queden 

prohibides els actes d’ingerència en la participació dels i les estudiants, en el mateix sentit que 

el Segon Paràgraf de l’Art. 13 de la LOLS. 

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. També podrà participar de qualsevol altre òrgan si 

l’Assemblea General del CEUAB així ho decideix. 

L’Assemblea General del CEUAB serà qui escollirà els seus representants. Per a garantir la 

independència del CEUAB, en cap cas podrà representar-lo l’estudiant escollit per la Rector/a al 

Consell de Govern (segons l’article 61.d) dels EUAB) i cap altre òrgan de govern, com el Consell 

Social. Sinó que l’Assemblea General del CEUAB serà l’únic òrgan legítim per a escollir qui el 

representa. 

El CEUAB vetllarà pels drets i deures dels i les estudiants de la UAB. A aquests afectes es 

desenvoluparà un reglament de drets i deures dels i les estudiants de la UAB, durant el curs 

2012/13 i com a màxim s’haurà d’aprovar abans del 2014. El debat i elaboració d’aquest 

reglament recaurà sobre el Assemblea General del CEUAB, que haurà de ser votat en els òrgans 

de govern de la UAB corresponents. 

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

govern.  

 
 Article 2. Funcions 

El CEUAB té per funcions: 



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

de la UAB. 

b) Debatre i prendre acords sobre qualsevol afer que esdevingui a la Universitat, 

especialment aquells que afectin directament als i les estudiants. 

c) Esdevenir l’òrgan consultiu de qualsevol decisió que es prengui a la Universitat, 

reservant-se el dret de reclamar a la comunitat estudiantil per arribar a qualsevol 

acord en els òrgans de govern de la UAB. 

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

e) Proposar l’estudiant que ha de designar el Rector/a per al Consell de Govern (segons 

l’article 61.d) dels EUAB).  

f) Proposar els i les estudiants d’entre els quals el Consell de Govern designarà l’estudiant 

que assistirà al Consell Social d’acord amb l’art. 122.2 dels EUAB, dins dels requisits que 

aquest exposa. 

g) Escollir els i les seves representants als òrgans suprauniversitaris tant nacionals com 

estatals, així com els representants als òrgans que decideixi el Assemblea General 

assistir. 

h) Garantir, i si cal supervisar, l’aplicació correcta de totes les normatives, reglaments i 

lleis que afecten a les i els estudiants de manera directa, així com proposar-ne d’altres 

dins dels reglaments d’aplicació vigents. 

i) Gestionar les subvencions, remuneracions, així com qualsevol altra partida 

pressupostària de la UAB dirigida a la participació i associació estudiantils, com les 

disposades a l’art. 38.5 de el Estatut dels Estudiants. 

j) Atribuir-se les funcions que consideri oportunes per a la representació i participació 

estudiantils dins de la legalitat vigent. 

 

Títol segon: Organització interna.  
 
Article 3 Estructura del CEUAB 

EL CEUAB s’estructura funcionalment en dos òrgans: Assemblea General i Comissió Tècnica. Pot 

crear les comissions que l’Assemblea General cregui adient. 

Article 4 Assemblea general del CEUAB 

L’Assemblea General es reunirà dos cops per semestre. Pot ser convocat extraordinàriament 

per 1/3 dels membres de l’anterior Assemblea General. 

L’Assemblea General del CEUAB està constituïda per estudiants representants de cada centre, 

membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre, entre dos i cinc de cada 

facultat/centre proporcionalment al cens d’estudiants. 

L’Assemblea General del CEUAB està formada: 

a) Els i les estudiants escollides al Claustre (segons l’article 55.1.f) dels EUAB) 

b) De 3 a 6 estudiants en representació de la seva Facultat/centre escollides en la seva 

assemblea de facultat/centre (especificades a l’annex 1). 



c) Un membre en representació de cada col·lectiu inscrit en el Directori de Col·lectius de la 

UAB. 

L’elecció dels i les membres de l’Assemblea General en representació de la seva facultat/centre, 

especificats en l’apartat b) de d’aquest article, es farà mitjançant una assemblea a cada 

centre/facultat, convocada pel seu òrgan de representació estudiantil o, en el seu defecte, pels i 

les estudiants escollides als òrgans de representació (Junta de Facultat i Claustre), on totes les 

persones assistents tindran dret a veu i vot. En el cas que no hi hagi consens sobre els i les 

representants es procedirà a la votació dels i les estudiants que s’hi presenten. 

Són competències de l’Assemblea General del CEUAB: 

a) Debatre i, si escau, prendre acords sobre tots aquells temes que afectin la comunitat 

universitària i, en especial, els i les  estudiants. 

b) Escollir i revocar, si escau, el Coordinador del CEUAB, els/les estudiants que exerciran el 

càrrec de secretaria, els/les estudiants que exerciran el càrrec de tresoreria i els 

membres del CEUAB a la Comissió Tècnica i a la resta de Comissions que es puguin 

crear. 

c) Aprovar, si s'escau, els reglaments de tots els òrgans i càrrecs del CEUAB. 

d) Aprovar, si s’escau, l'informe de gestió de la Comissió Tècnica. 

e) Aprovar el seu pressupost i els seus plans d'actuació general. 

f) Elaborar i reformar, si escau, aquest Reglament i el dels òrgans derivats de l’Assemblea 

General del CEUAB segons el que estableix aquest Reglament. 

g) Crear les comissions que consideri oportunes i elegir-ne els membres. 

h) Sol·licitar informes a les diferents delegacions d'estudiants. 

i) Qualsevol altra competència recollida en aquest Reglament. 

L’Assemblea General del CEUAB està oberta a qualsevol estudiant que hi vulgui assistir. 

L’Assemblea General de la CEUAB és el màxim òrgan de representació estudiantil de la UAB. 

Article 5 Assemblea de Facultat o Centre 

L’Assemblea de Facultat/Centre és l’òrgan de participació i debat dels temes relacionats amb el 

CEUAB. Hi poden participar, amb veu i vot, totes les estudiants matriculades en la 

facultat/centre corresponent. Qualsevol estudiant que hi participi es podrà presentar per a 

representar a la seva facultat a l’Assemblea General del CEUAB, d’acord amb aquest 

reglament.  

Aquesta assemblea haurà de ser convocada prèvia celebració del Assemblea General del 

CEUAB, per a debatre les qüestions que allà s’hi plantegin i escollir-ne els i les seves 

representants. La convocatòria l’ha de realitzar el seu òrgan de representació estudiantil o, en 

el seu defecte, pels i les estudiants escollides als òrgans de representació (Junta de Facultat i 

Claustre). Per a realitzar aquesta assemblea els/les Degans/es haurien de facilitar-ne la 

màxima participació amb una aturada parcial de les hores lectives necessàries per a dur a 

terme l’Assemblea. 

Article 6 Comissió Tècnica 



La Comissió Tècnica del CEUAB és l’òrgan executiu del Assemblea General del CEUAB. En 

període lectiu es reunirà, com a mínim, un cop al mes i les vegades que consideri oportunes. 

Els i les estudiants membres de la Comissió Tècnica són triades per l’Assemblea General del 

CEUAB a cada sessió d’aquest òrgan. Els i les estudiants que formin part de la Comissió Tècnica 

podran ser recollides fins a 3 vegades o un màxim d’un any. 

Composició: 

La Comissió Tècnica està formada per un mínim d'1 i un màxim de 2 membres de l’Assemblea 

General del CEUAB en representació de cadascuna de les facultats/centres de la UAB. Així 

mateix, formen part de la Comissió Tècnica un mínim d'1 i un màxim de 3 membres de 

l’Assemblea General  del CEUAB en representació dels Col·lectius UAB inscrits en el Directori de 

Col·lectius de la UAB, i d’1 a 3 estudiants en representació dels i les estudiants escollides al 

Claustre. 

Funcions: 

a) Convocar l’Assemblea General del CEUAB. Fer públic l’ordre del dia del Assemblea 

General amb un mínim d’antel·lació de 2 setmanes. 

b) Executar els acords de l’Assemblea General del CEUAB. 

c) Elaborar el pressupost del CEUAB. 

d) Elaborar, si s’escau, una proposta de reglament de la pròpia comissió per ser aprovat, 

si s’escau, per l’Assemblea General del CEUAB. 

e) Informar i publicitar al CEUAB, reunit en Assemblea General, de tots els seus actes i 

resolucions. 

f) Sotmetre la seva continuïtat a la voluntat del CEUAB, reunit en Assemblea General a 

cada sessió que aquesta es reuneixi. 

g) Qualsevol altra competència que li atribueixin aquest Reglament. 

En les comissions que es puguin crear des del Assemblea General del CEUAB hi haurà sempre 

un membre de la Comissió Tècnica. 

Article 7 Càrrecs nominals 

De l’Assemblea General se’n deriven, d’acord amb aquest reglament, els següents càrrecs 

nominals els quals només han de tenir una funció tècnica, i en cap cas decisòria. 

Coordinador/a del CEUAB: El/la coordinador/a ha de ser membre de la Comissió Tècnica i com 

a tal, s’ha d’escollir de la mateixa manera que qualsevol altre membre d’aquesta comissió 

d’acord amb l’article 6 d’aquest reglament. 

Té per funcions: 

a) Encarregar-se de que es convoqui Assemblea General quan pertoca segons aquest 

reglament. 

b) Moderar els debats que sorgeixin en Assemblea General i en la Comissió Tècnica. 



Secretaria del CEUAB: La secretaria del CEUAB ha d’estar composada per 2 membres, mínim, 

de la Comissió Tècnica i com a tals, s’han d’escollir de la mateixa manera que qualsevol altre 

membre d’aquesta comissió d’acord amb l’article 6 d’aquest reglament. 

Té per funcions: 

a) Prendre acta de cada reunió de la Comissió Tècnica i de cada Assemblea General. 

b) Encarregar-se de que s’enviï l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General amb 

dues setmanes d’antel·lació, tal i com estableix aquest reglament. 

c) Enviar les actes de cada sessió de la Comissió Tècnica i de l’Assemblea General en un 

termini d’una setmana després de la sessió corresponent. 

Tresoreria del CEUAB: La tresoreria del CEUAB ha d’estar composada per 2 membres, mínim, de 

la Comissió Tècnica i com a tals, s’han d’escollir de la mateixa manera que qualsevol altre 

membre d’aquesta comissió d’acord amb l’article 6 d’aquest reglament. 

Té per funcions: 

a) Presentar l’estat de comptes a cada Assemblea General. 

b) Elaborar propostes de pressupost del CEUAB com a mínim una vegada cada curs 

acadèmic. 

c) Elaborar propostes de com distribuir les subvencions, remuneracions, així com 

qualsevol altra partida pressupostària de la UAB dirigida a la participació i associació 

estudiantils. 

Article 8 Lloc de reunió i assessorament extern 

La Unitat d’Estudiants i de Cultura de la UAB és l’òrgan de suport i assessorament del CEUAB. 

La Comissió tècnica del CEUAB tindrà un despatx a l’edifici R i les reunions de l’Assemblea 

General es faran fonamentalment en aquest edifici. 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 16 de gener 2012 

 

Annex 1: 

Nombre d’estudiants per facultat/centre que poden formar part de l’Assemblea General del 

CEUAB: 

- Escola d’Enginyeria: 4 
- Escola de postgrau: 6 
- Facultat de Biociències: 4 
- Facultat de Ciències: 4 
- Facultat de Ciències de la Comunicació: 4 
- Facultat de Ciències de l’Educació: 4 
- Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia: 3 
- Facultat d’Economia i Empresa: 4 



- Facultat de Filosofia i Lletres: 5 
- Facultat de Medicina: 4 
- Facultat de Psicologia: 4 
- Facultat de Traducció i Interpretació: 3 
- Facultat de Veterinària: 3 
- Facultat de Dret: 4 
 

 

Motivació de l’esmena a la totalitat: Creiem que el reglament ha d’estar més estructurat i les 

funcions de cada òrgan més especificades. Per això hem cregut oportú fer una esmena a la 

totalitat on reflectir la nostra idea de com hauria de ser el CEUAB. 

 

Els/Les següents estudiants sotasignades presentem aquestes esmenes: 

NOM I COGNOMS DNI ESTUDIS SIGNATURA 

    

    

    

    

    

    

    

 

CONTACTE:  


