
 

 

 

ACORD SOBRE L’ESTABLIMENT D’UNA COMISSIÓ GESTORA AL CONSELL DE 

L’ESTUDIANTAT DE LES UNIVERSITATS CATALANES 

 

La figura de la coordinació del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 
sempre ha estat regida pel que disposa l’acord de 6 de novembre de 2012, de la Comissió 
d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), pel 
qual es crea el grup de treball Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 
(CEUCAT), que se’n dona publicitat amb la resolució ECO 2775/2012, i pel que disposa 
l’acord de 6 de novembre de 2012, que modifica l’anterior, i se’n dona publicitat amb la 
resolució ECO 643/2015. 
 
Aquest grup de treball ha demostrat els darrers anys que el marc normatiu vigent era 
insuficient i no responia a la realitat de l’òrgan. En tot cas, això no va impedir la 
consolidació de l’espai i que agafés rellevància com a actor implicat, amb capacitat i 
força d’incidència en la comunitat universitària, així com en el moviment estudiantil.  
 
Tot i això, la renovació dels òrgans de representació de les universitats que són membres 
del CEUCAT, ha anat posant de manifest que el CEUCAT no podia seguir treballant amb 
una estructura interna que no s’ajustava al que establien els acords de la CAAE, i tot i 
respectar de forma explícita la composició i les atribucions de les responsabilitats, el 
grup de treball es configurava com un ens més autònom del que permetien els 
esmentats acords. 
 
Aquest necessitat de reformular el CEUCAT coincideix amb la finalització de la legislatura 
de la Coordinació del Sr. Pau Parals, i amb la convocatòria d’eleccions al CEUCAT per 
escollir nou coordinador. Aquestes es van produir el 5 de desembre de 2019, i van 
quedar desertes. Això genera un debat intern dins del plenari del CEUCAT i es conclou 
que cap vocal membre del CEUCAT estava disposat assumir la responsabilitat de la 
Coordinació General, i per tant no tenia sentit convocar eleccions de nou, amb el 
rerefons actual. 
 
És per aquest motiu que després de mesos de deliberacions i debat en el si del grup de 
treball els estudiants han trobat una manera de sortir d’aquest atzucac per seguir 
treballant amb el CEUCAT i donar sentit a la seva important tasca de representació. 
 
El dimarts de 5 de maig de 2020, el grup de treball reunit sense la presència del Secretari 
del CIC, va acordar la constitució d’una Comissió Gestora que pogués facilitar aquesta 
reforma del CEUCAT i la convocatòria d’unes eleccions per tal de posar fi a aquesta 
situació de falta de lideratge, i amb la voluntat de presentar-lo a la CAAE, perquè pugui 
donar el vistiplau. 
 



 

  

Amb aquesta decisió, els membres del CEUCAT pretenen conformar una Comissió 
Gestora que pugui aprofitar la motivació i ganes de treballar dels vocals que representen 
els òrgans de representació estudiantil de cada universitat a Catalunya. El desig del Ple 
del CEUCAT és poder actuar d’una manera el més horitzontal possible, però amb un 
òrgan col·legiat que permeti prendre decisions executives quan les responsabilitats del 
CEUCAT ho requereixin. 
 
L’acord es pren en els següents termes: 
 
1. Objecte 
 
Constitució d’una Comissió Gestora per tal que els membres al grup de treball del 
CEUCAT puguin establir un òrgan col·legiat mitjançant la participació dels vocals que els 
representen per desenvolupat l’activitat de CEUCAT amb el marc que estableixen els 
següents articles. 
 
2. Finalitats 
 

a) Coordinar i organitzar la presentació estudiantil del CEUCAT mentre estigui 
vigent. 

b) Convocar eleccions a la Coordinació del CEUCAT en els termes previstos en el 
present acord, juntament amb la voluntat del Plenari del CEUCAT. 

c) Proposar un Reglament pel grup de treball del CEUCAT que s’adeqüi a les seves 
necessitats i compti amb l’aval dels Plenaris dels Consells d’Estudiants i del 
conjunt Plenari del CEUCAT. 

 
3. Composició 
 

a) Els òrgans de representació estudiantil de les 12 universitats membres en podran 
formar part amb la participació dels seus vocals.  

b) No hi haurà limitació en els membres que la conformen, però caldrà la imperativa 
participació dels vocals que la conformin.  

c) La representació dins la comissió gestora recau personalment i individual en el 
vocal, però la responsabilitat de les decisions i acords és del òrgan de 
representació al qual pertany. 

 
4. Funcions de la Comissió Gestora 
 

a) Les funcions pròpies de la Coordinació i de la Secretaria Executiva. 
b) Designar els representant a les comissions del CIC, i a qualsevol altre òrgan que 

s’escaigui, d’entre els seus membres. 
c) La convocatòria d’eleccions per tal de recuperar el normal funcionament del 

CEUCAT. 
d) La proposta d’un Reglament que permeti un desenvolupament òptim del 

CEUCAT, avalat tal com s’ha expressat anteriorment.  



 

  

e) Qualsevol que li atorguin les disposicions legals i el Plenari del CEUCAT. 
 
5. De la convocatòria 
 

a) La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia 
corresponent, s’ha de notificar als membres amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores.  Es podrà preveure una reunió d’urgència, que haurà d’estar 
avalada per la meitat més u dels òrgans de representació que conformen la 
Comissió Gestora i no haurà de tenir oposició formal de la resta de membres. 

b) La Comissió Gestora es reunirà sempre que ho considerin oportú una quarta part 
dels òrgans de representació que hi tenen presència, mitjançant un escrit amb 
proposta d’ordre del dia adreçat a coordinacio@ceucat.cat. La proposta es 
remetrà a la resta de membres d’aquesta. 

c) En cas que la convocatòria es faci de forma consensuada a través de mitjans 
telemàtics, s’haurà de fer arribar de la mateixa forma la convocatòria i l’ordre 
del dia als membres de la Comissió. 

d) Es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi assisteixen 
almenys la meitat dels seus membres.  

e) En segona convocatòria, caldrà l’assistència d’un terç dels membres. 
f) Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan 

col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho 
acorden per unanimitat. 

 
6. Dels d’acords 
 

a) La titularitat del vot pertany a l’òrgan de representació del membre del CEUCAT, 
independent dels vocals que el representin a la Comissió Gestora. 

b) Els acords s’hauran de prendre per consens, però quan no sigui possible, per 
majoria simple. 

c) Tots els acords poden ser ratificats pel Plenari a petició de qualsevol dels seus 
membres. 

 
7. Del lloc de reunió 
 
Les reunions es faran preferentment a través de mitjans telemàtics. En tot cas, el Consell 
Interuniversitari de Catalunya habilitarà els espais i mitjans adients per a dur-les a terme.  
 
8. Limitacions 
 
La Comissió Gestora disposa fins al 30 de setembre de 2020 per dur a terme la finalitat 
per la qual és constituïda. Aquest acord es podrà prorrogar amb la conformitat del 
Plenari del CEUCAT, però en cap cas podrà excedir més enllà del desembre de 2020. 
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9. Fiscalització 
 

a) La tasca, accions i acords de la Comissió Gestora podran ser sotmeses a la 
ratificació, modificació o censura per part del Plenari del CEUCAT, a petició de 
qualsevol membre d’aquest al correu coordinacio@ceucat.cat.  

b) La modificació de la Comissió Gestora o de qualsevol article d’aquest acord 
recaurà sobre el Plenari del CEUCAT, que haurà de ser adoptat per majoria 
absoluta dels seus membres presents.  

 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
En tot el que no estigui previst en aquest Acord la Comissió Gestora es regeix per la 
normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  
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