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ESTATUTS/REGLAMENT 
 

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones de la Universitat de Vic, aprovat per la 
Junta de Rectorat el 25 de juny de 1999, en canalitza l’acció de sensibilització en 
polítiques de gènere. Amb el reconeixement d’aquest centre, la Universitat de Vic va 
voler visibilitzar l’ampli col·lectiu de professorat que de manera individual o en grup 
treballa sobre temes de gènere. 
Des del principi,  el Centre és interdisciplinari i interfacultatiu i hi col·labora professorat 
dels diferents centres, personal de serveis i personal de les empreses vinculades a la 
Universitat. 
Els objectius del Centre són promoure la investigació, la sensibilització, la formació, la 
responsabilitat social, la difusió i la publicació de treballs sobre estudis de gènere tant  en 
l’àmbit territorial com en el nacional i l’internacional. 
 
Capítol I 
NATURALESA I FINALITATS 
 
Article 1 
El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones  (CEID) és un centre de recerca sobre 
estudis de gènere de la Universitat de Vic, aprovat per la Junta de Rectorat el dia 25 de 
juny de 1999. 
 
Article 2 
Són funcions del CEID:  

a) La recerca i la promoció d’estudis sobre temes de gènere. 
b) La sensibilització en la perspectiva de gènere en l’activitat acadèmica. 
c) La transferència de coneixement. 
d) La col·laboració amb entitats i organismes. 
e) La publicació i la difusió dels resultats de les investigacions.  
f) L’establiment de relacions internacionals amb altres universitats, centres de 

recerca i institucions afins. 
g) La formació en temes de gènere en grau, postgrau i formació continuada. 

 
Article 3 
El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones col·labora amb els centres de recerca i 
d’ensenyament i també amb altres organismes dedicats als temes  de gènere tant de 
l’àmbit del territori com nacional i internacional. 
 
Capítol II 
ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 4 
El CEID es regeix per un consell de direcció integrat per una directora/or, un secretari/a, 
una tresorera/er i vocals. 
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Article 5 
El CEID depèn orgànicament del Vicerectorat de Recerca. 
 
Article 6 
El Consell de direcció és l’òrgan màxim de govern i té assignades les funcions següents: 

a) Elaborar i aprovar el seu propi reglament de règim intern. 
b) Establir les directrius generals de funcionament. 
c) Donar suport als projectes dels grups de recerca vinculats. 
d) Coordinar les activitats formatives. 
e) Impulsar activitats relacionades amb els estudis de gènere. 
f) Afavorir la representativitat en el CEID de tots els centres, serveis i empreses 

vinculades de la Universitat de Vic. 
g) Afavorir la representació del Centre en òrgans de la UVic, entitats i altres 

institucions acadèmiques i socials. 
h) Aprovar la memòria anual del Centre. 
i) Establir convenis de col·laboració amb altres centres o entitats de caràcter públic 

o privat. 
j) Aprovar el pressupost ordinari del Centre 
k) Proposar la contractació i l’adscripció de personal: la seva categoria, funcions i 

dedicació. 
l) Visualitzar i difondre les activitats del Centre mitjançant la pàgina web i altres 

mitjans de comunicació. 
m) Fer balanç de les activitats realitzades pel Centre en el curs anterior i estudiar el 

programa d’actuació del curs següent. 
n) Vetllar pel compliment del Pla d’Igualtat. 
o) Qualsevol altra que decideixi el Consell de direcció. 

 
 
Article 7 
El Consell de direcció del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones està compost 
per  un equip integrat per membres de les facultats, escoles, centres, serveis i empreses 
vinculades de la Universitat de Vic, que es comprometen a col·laborar-hi de manera 
permanent i a assumir-ne les responsabilitats que s’acordin. Les persones candidates 
presenten la seva candidatura al Consell de direcció i han de comptar amb l’aprovació de  
la majoria de les seves integrants. 
 
Article 8  
8.1. La direcció  del Centre és elegida pel Consell de direcció per majoria entre les 
membres d’aquest Consell 
8.2. La directora/or és nomenada pel Rector/a a proposta del Consell de direcció. La 
durada del seu mandat és de dos anys i pot ser reelegida per un període d’igual durada. 
 
Article 9 
La directora/or del Centre exerceix les funcions següents: 

a) Representar legalment el Centre. 
b) Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell de direcció. 
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c) Executar i fer complir els acords del Consell. 
d) Dirigir i coordinar les activitats del Centre.  
e) Vetllar per la difusió de les activitats del Centre. 
f) Qualsevol altra que li sigui encomanada pel Consell de direcció. 

 
9.2. Tresorera/tresorer 
Les seves funcions són: 

a) Gestionar els recursos econòmics del Centre. 
 
9.3. Secretari/secretària  
És un càrrec rotatiu. Les seves funcions són: 

a) Computar els resultats de les votacions. 
b) Redactar les actes de les reunions. 
c) Arxivar les actes. 

 
 
Capítol III  
 
PERSONAL 
 
Article 10 
9.1 El personal del Centre estarà format per personal docent i investigador, personal 
d’administració i serveis i personal de les empreses vinculades de la Universitat de Vic. 
9.2. Quan la realització de projectes concrets ho requereixi, la Universitat de Vic podrà 
adscriure al Centre personal investigador, docent o becari de manera temporal. 
 
Capítol IV 
 
FINANÇAMENT 
 
Article 11 
10.1.  El Centre es finançarà amb els pressupostos ordinaris de la Universitat de Vic  i 
amb finançaments externs que pugui aconseguir el mateix Centre o la Universitat de Vic. 
10.2. El Centre tendirà a finançar les activitats que realitzi amb aportacions externes. 
 
Article 12 
L’assignació de recursos materials i humans la farà la Universitat de Vic atenent a les 
necessitats, els objectius i les demandes proposades pel Centre. 
 
Article 13 
El finançament extern provindrà dels convenis que el CEID signi amb entitats públiques 
o privades per a la realització de projectes d’investigació, de docència o de serveis, i pels 
ajuts atorgats per institucions públiques i privades. 
 
 
 


