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Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts
de l’ACUP.
Preàmbul
Autonomia, catalanitat i modernitat va ser una trilogia constant que va presidir els Congressos Universitaris Catalans de 1903 i 1918. Aquests ideals i aspiracions intel·lectuals no es poden considerar esgotats
i són els que inspiren la voluntat de col·laboració de les Universitats públiques catalanes. Una autonomia
que no respon sinó a treball i responsabilitat, que és el que porta les Universitats a associar-se per fer plantejaments de conjunt, en bé del progrés del país.
Des d’un profund coneixement de la història universitària a Catalunya, el que permet recordar les
paraules de Tirant lo Blanc quan afirma que “qui oblida lo passat, oblida a si mateix”, la Universitat vol
treballar pel futur.
El fet que les Universitats públiques catalanes creïn una associació vol fer palesa la seva voluntat de col·
laboració com una sola veu, en tots aquells temes en què la unanimitat sigui possible. Una col·laboració
entre elles i amb l’Administració, per aprofundir la trajectòria cultural de Catalunya.
Com en altres moments històrics, en què la iniciativa catalana ha hagut de donar respostes pròpies als
problemes de la Universitat, ara també es fa més necessari que mai poder disposar d’unes eines i d’una Llei
catalana, que arribin a ser el vehicle de l’autonomia que la Universitat requereix per tal que la creativitat
sigui possible. Una creativitat que resulta necessària per a la renovació permanent de l’educació i el foment
d’una recerca de qualitat científica indiscutible, que han de ser practicats en un ambient de confiança, en
una Universitat vinculada a la realitat social, permeable al món que l’envolta i que treballa per aconseguir
la major cohesió social possible.

Capítol I. Denominació, finalitat i funcions i domicili
Article 1
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) és una associació sense ànim de lucre, formada
per les universitats de Catalunya finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, que s’associen en virtut de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC núm. 2423, d’1
de juliol) i els presents Estatuts. Amb aquesta denominació s’inscriurà en el Registre oficial corresponent.

Article 2
La finalitat de l’ACUP és ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant suport al seu treball. L’ACUP treballarà per complir la seva missió reivindicant un sector d’educació superior
pròsper i divers que proporcioni avantatges per a tothom, facilitant informació essencial i ajuntant esforços
perquè les universitats associades puguin compartir coneixements i bona pràctica.

Article 3
Les funcions de l’ACUP són:
a) Identificar les qüestions que són comunes a les universitats membres, i actuar amb l’acord
unànime en temes com les relacions amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, les relacions laborals i el conveni col·lectiu, el personal docent, les inversions, la imatge
conjunta, etc.
b) Actuar col·legiadament en la definició de les prioritats del sistema universitari de Catalunya i
en la negociació conjunta dels interessos de les universitats associades.
c) Promoure funcions i activitats vinculades a la potenciació de l’educació superior i la investigació universitària.
d) Fomentar en àmbits propis de l’Associació la cooperació de les universitats membres amb
altres institucions tant nacionals i estatals com estrangeres.
e) Intercanviar informació, promoure estudis, informes i recomanacions en benefici d’una cooperació més gran i més eficaç amb les administracions públiques, organismes nacionals, estatals i internacionals, i amb qualsevol institució que hagi de conèixer les qüestions vinculades
a les universitats catalanes.
f) Mancomunar interessos quan en resulti una major eficàcia per al conjunt de les universitats
associades.
g) Establir i compartir bones pràctiques dels processos universitaris.

Article 4
1) El domicili de l’ACUP s’estableix a Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
08071 (edifici del Rectorat de la Universitat de Barcelona).
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2) L’Associació du a terme les seves activitats principalment dins l’àmbit territorial de Catalunya,
sens perjudici que pugui actuar en altres àmbits territorials i de la seva expressa voluntat d’establir relacions de col·laboració amb entitats del territori nacional, estatal o l’estranger.

Capítol II. Els membres. Drets i deures
Article 5
Són membres de l’ACUP totes les universitats catalanes, finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que ho sol·licitin a l’Assemblea General. Aquest òrgan decidirà
sobre l’admissió en la primera reunió que es convoqui. Les universitats membres estaran representades pels
seus rectors/es.

Article 6
Els membres de l’ACUP tenen dret a:
a) Participar en les activitats que organitzi.
b) Assistir a les assemblees generals.
c) Ocupar els càrrecs directius de l’associació.
d) La resta de drets que els correspongui, en virtut de les normes vigents i d’acord amb aquests
Estatuts.

Article 7
1) Els membres de l’ACUP tenen el deure de:
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
b) Qualsevol altre previst per la normativa vigent i aquests Estatuts.
2) L’incompliment d’algun dels deures pot comportar la pèrdua de la condició de membre de
l’ACUP, decisió que prendrà l’Assemblea General després d’una audiència amb la universitat
afectada.

Capítol III. Organització i funcionament
Article 8
L’ACUP actua a través dels òrgans següents:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva
c) El President
d) Els vicepresidents
e) El Secretari
En el si de l’ACUP es podran celebrar reunions ordinàries de treball periòdiques de rectors/es, de presidents/es de consells socials o conjuntes per a tots aquells temes que es considerin convenients per fer
avançar l’ACUP, els seus propòsits i els projectes específics.
Secció primera. L’Assemblea General

Article 9
L’Assemblea General estarà integrada pels/per les rectors/es i pels/per les presidents/es dels Consells
Socials respectius.
Correspon a l’Assemblea General:
a) Planificar l’organització, el funcionament i les activitats de l’ACUP.
b) Establir el règim de funcionament de l’Assemblea General.
c) Designar els representants de l’ACUP en altres associacions i organitzacions d’àmbit nacional,
estatal o internacional.
d) Aprovar o rebutjar les propostes, sotmeses per la Junta Directiva, la memòria econòmica i
l’informe d’activitats.
e) Efectuar el seguiment de l’acompliment dels objectius de l’ACUP.
f) Determinar els criteris per declinar el dret de pertinença a l’Associació d’algun dels seus membres.
g) Modificar els Estatuts.
h) Acordar la dissolució de l’Associació.
i) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
j) Resoldre qualsevol, altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita
les atribucions de l’Assemblea General.
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Article 10
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any. En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el president/a o quan ho sol·licitin com a mínim tres membres
de l’Associació; en aquest cas l’Assemblea s’ha de convocar dins del termini de quinze dies a comptar de
la data de la sol·licitud.
L’Assemblea General és convocada pel president/a mitjançant una convocatòria, que ha de contenir,
com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar cinc
dies hàbils abans, individualment i mitjançant un escrit adreçat a la seu del rectorat corresponent.

Article 11
La constitució vàlida de l’Assemblea exigeix la presència de la majoria dels membres, i els acords es
prenen per unanimitat dels membres presents.
Secció Segona. La Junta Directiva

Article 12
La Junta Directiva, que està formada pel president/a, els/les vicepresidents/es i el secretari/ària, regeix i
administra l’ACUP. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
Correspon a la Junta Directiva:
a) Preparar les sessions de l’Assemblea General.
b) Assumir les tasques que l’Assemblea General li delegui.
c) Programar i desenvolupar propostes de l’Assemblea General, elaborar la memòria d’activitats,
proposar el pressupost indicatiu i la memòria econòmica.
d) Contractar el personal adient per exercir les tasques que se li encomanin.
e) Aprovar les regles de funcionament intern.

Article 13
1) L’Assemblea General decidirà de forma unànime els membres que ocuparan els càrrecs que
configuren la Junta Directiva.
2) L’Assemblea General establirà un torn rotatori per ocupar els càrrecs de la Junta Directiva, de
tal forma que el president/a sortint sigui succeït en el càrrec pel vicepresident/a primer/a.
3) Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.

Article 14
El càrrec té una durada d’un any.
El cessament dels càrrecs abans de l’esgotament de la durada del seu mandat es pot produir per:
a) Dimissió voluntària.
b) Finalització del mandat com a rector/a o com a president/a del Consell Social.
c) Baixa com a membre de l’ACUP de la seva universitat.
Secció tercera. El president/a, els/les vicepresidents/es i el secretari/ària

Article 15
El president/a de l’associació és elegit per l’Assemblea General per unanimitat, entre els rectors de les
universitats associades, seguint un torn rotatori preestablert.
Les funcions del president/a de l’ACUP són:
a) Representar l’associació.
b) Fer complir els acords de l’Assemblea General.
c) Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
d) Formular propostes a l’Assemblea General i a la Junta Directiva, així com vetllar per l’execució
dels acords.

Article 16
L’Associació tindrà tres vicepresidències.
1) La vicepresidència primera serà exercida per un rector/a d’acord amb el torn rotatori establert
per l’Assemblea general.
Correspon al vicepresident/a primer:
a) Col·laborar amb el president/a en les tasques d’organització i seguiment dels acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
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b) Substituir el president/a en cas de vacant, absència o malaltia.
c) Desenvolupar les funcions de tresorer.
d) Custodiar i controlar els recursos, així com també elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
2) Les vicepresidències segona i tercera recauran en un/a president/a de Consell Social en la
forma que acordi l’Assemblea.
Correspon als vicepresidents/tes segon/a i tercer/a col·laborar amb el president/a i el vicepresident/a
primer/a en les funcions que són pròpies d’aquests òrgans.

Article 17
Correspon al secretari/ària exercir les tasques de secretaria tant de l’Assemblea General com de la Junta
Directiva, aixecant acta de les reunions.

Capítol V. Relacions institucionals
Article 18
La representació de l’ACUP davant entitats públiques i privades anirà a càrrec del president/a o del
vicepresident/a primer/a quan li pertoqui.

Article 19
1) L’Associació pot establir convenis o relacionar-se amb altres entitats, associacions i organitzacions nacionals, estatals i internacionals.
2) L’Associació ha de mantenir les relacions de coordinació, col·laboració i cooperació que siguin necessàries preferentment amb el Parlament de Catalunya i el Departament responsable
d’universitats de la Generalitat de Catalunya, així com amb les diferents administracions públiques catalanes i espanyoles, i d’altres institucions amb competències en educació superior
o investigació, especialment amb l’Institut Joan Lluís Vives, la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles i l’Associació Europea d’Universitats.

Capítol VI. Règim econòmic
Article 20
L’ACUP no té patrimoni fundacional.

Article 21
L’ACUP es finança fonamentalment amb càrrec a:
a) Aportacions econòmiques de les universitats membres.
b) Subvencions i altres aportacions que es puguin rebre.
c) Ingressos originats com a resultat d’alguna de les seves activitats.

Article 22
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Capítol VII. Interpretació i reforma dels Estatuts
Article 23
a) La interpretació dels Estatuts correspon a la Junta Directiva i, en tot cas, caldrà sotmetre-la a la
ratificació de l’Assembla General.
b) La reforma dels Estatuts serà aprovada per l’Assemblea General per unanimitat, a proposta
motivada de la Junta Directiva o d’un terç dels membres de l’Assemblea.

Capítol VIII. Dissolució
Article 24
L’ACUP es pot dissoldre per les causes següents:
a) Un acord de l’Assemblea General reunida en sessió extraordinària.
b) La baixa dels membres de manera que quedin reduïts a menys de tres.
c) Una resolució judicial ferma.

Article 25
1. La Junta Directiva proposa a l’Assemblea General les mesures de liquidació del seu patrimoni.
2. Finalitzades les operacions de liquidació, si existeix romanent líquid, serà destinat a accions
de cooperació.
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Transitòria
Els rectors de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu
Fabra, Girona, Lleida, Rovira i Virgili i Oberta de Catalunya, es constitueixen com a comissió gestora de
l’ACUP mentre durin els tràmits previs a la seva constitució.
Barcelona, 15 de gener de 2008

