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REGLAMENT D’ELECCIONS  DEL PERSONAL ACADÈMIC A ÒRGANS 

COL·LEGIATS I UNIPERSONALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
(aprovat pel Claustre Universitari el 9 d’octubre de 2003) 
 

 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
El present reglament regula: 
a) Les eleccions del personal acadèmic de la Universitat de Barcelona per a membres de  les 

juntes de centres, consells de departament i consells de direcció dels instituts universitaris 
de recerca.  

b) Les eleccions de degans i directors de centres, directors de departaments, directors 
d'instituts universitaris de recerca i caps d'estudis.   

c) Les eleccions al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona dels membres elegits 
pels degans i els directors d'escola universitària, i pels directors de departament i els 
instituts universitaris de recerca.  

 
 
 
TÍTOL I. DE LES ELECCIONS A LES FACULTATS, ESCOLES UNIVERSITÀRIES, 
ALS DEPARTAMENTS I ALS INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA 
 
 
CAPÍTOL I. DEL DRET DE SUFRAGI 
 
Secció I. Del dret de sufragi actiu. 
 
Article 2 
1. El dret al sufragi actiu correspon al personal acadèmic de la Universitat de Barcelona que 
estigui inscrit al cens electoral i que es trobi en situació de servei actiu, així com al personal 
aliè a la Universitat de Barcelona que es trobi en comissió de serveis en aquesta Universitat. 
2. Aquest dret estarà en suspens pel personal acadèmic de la Universitat de Barcelona que 
estigui en comissió de serveis fora de la Universitat. 
3. No podran exercir aquest dret els qui el tinguin limitat per resolució disciplinària o per 
sentència jud icial ferma. 
 
Secció II. Del dret de sufragi passiu. 
 
Subsecció 1a. Eleccions a òrgans col·legiats 
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Article 3 
1. Pot ser candidat a membre dels òrgans col·legiats previstos a l’article 1 a) d’aquest 
reglament, el personal acadèmic de la Universitat de Barcelona, llevat que concorri alguna de 
les següents causes: 
a) No pertànyer al col·lectiu concret subjecte de l’elecció, 
b) Estar en comissió de serveis a la Universitat de Barcelona, procedent d’una altra 

Administració pública,  
c) Estar en comissió de serveis fora de la Universitat. 
d) No tenir limitat aquest dret per resolució disciplinària o per sentència judicial ferma. 
2. L’esdeveniment sobrevingut d’alguna de les causes contemplades a l’apartat anterior durant 
l’exercici de la condició de membre d’un òrgan col·legiat, serà causa de cessament d'aquesta 
condició. 
 
Subsecció 2a. Eleccions  a òrgans unipersonals  
 
Article 4 
1. Poden ser candidats: 
a) A degà de facultat, els professors funcionaris doctors vinculats al centre. Si no ni ha cap 

candidat que tingui aquesta condició o que obtingui la majoria necessària,  podran  ser 
candidats a degans els  professors contractats permanents doctors.  

b) A director d'escola universitària, els professors funcionaris doctors vinculats al centre. Si 
no ni ha cap candidat que tingui aquestes condicions o que obtingui la majoria necessària, 
podran ser elegits directors els professors funcionaris no doctors i els professors 
contractats permanents doctors.  

c) A director de departament, els professors funcionaris doctors adscrits al departament. En 
els departaments constituïts sobre la base de les àrees de coneixement en les quals la 
normativa vigent permet la convocatòria de places de catedràtic o titular d'escola 
universitària, si no hi ha cap candidat que tingui aquestes condicions o que obtingui la 
majoria necessària, podran  ser elegits directors els professors funcionaris no doctors i els 
professors contractats permanents doctors.  

d) A director d'institut universitari de recerca, els doctors integrats a l'institut.  
e) A cap d'estudis, els professors funcionaris o contractats permanents membres del consell 

d'estudis. 
2. No pot ser candidat: 
a) Qui no es trobi en situació de servei actiu a la Universitat de Barcelona.  
b) Qui estigui en comissió de serveis a la Universitat de Barcelona, procedent d’una altra 

Administració pública, 
c) Qui estigui en comissió de serveis fora de la Universitat 
d) Qui tingui limitat aquest dret per resolució disciplinària o per sentència judicial ferma. 
3. L’esdeveniment d’alguna de les causes contemplades a l’apartat anterior durant el mandat 
de l'òrgan unipersonal, és causa de cessament d’aquesta condició. 
  
Article 5 
Qui ocupi un òrgan unipersonal i desitgi presentar la seva candidatura a algun altre dels 
contemplats a l’apartat b) de l’article 1 d’aquest reglament, haurà de renunc iar a aquell si és 
elegit pel segon.  Si no ho fa explícitament, s’entendrà que renuncia al primer. 
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CAPITOL II. DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  
 
Secció I. Eleccions a òrgans col·legiats.  
 
Article 6 
1. Les eleccions per a membres dels òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona són 
convocades pel president de l’òrgan, trenta dies abans de l’expiració del mandat dels membres 
de l’òrgan col·legiat, i se celebren abans de passats quaranta dies des de la data de la 
convocatòria. La votació ha de realitzar-se en una data inclosa dins dels períodes lectius. 
2.  En cas de coincidir l’expiració del mandat dels membres de l’òrgan col·legiat i de l’òrgan 
unipersonal que el presideix, es procedirà a convocar eleccions d’acord amb l’apartat 1 
d’aquest article, i al mateix temps es convocarà l’elecció de l’òrgan unipersonal, la qual tindrà 
lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan col·legiat. Durant el temps que excedeixi del seu 
mandat, tant l’òrgan col·legiat com l’unipersonal, actuen en funcions. 
3. En cas de coincidir l’expiració del mandat dels membres de l’òrgan col·legiat amb 
l'acceptació de la renúncia o cessament del president de l’òrgan o d’altres causes degudament 
justificades que impedeixin l’exercici de les seves funcions, aquest és substituït d’acord amb 
les regles establertes a l’article 9 d’aquest reglament. El president accidental procedeix en el 
termini màxim de cinc dies a convocar eleccions de l’òrgan col·legiat i al mateix temps es 
convoca l’elecció de l’òrgan unipersonal, que té lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan 
col·legiat. Durant aquest temps, l'òrgan unipersonal actua en funcions. 
 
 
Article 7 
1. En produir-se l’acceptació de la renúncia en bloc de tots els membres de l’òrgan col·legiat, 
el seu president procedeix, en el termini de dos dies, a convocar eleccions que se celebren 
abans de passats vint dies des de la data de la convocatòria. Tots els terminis de l’elecció 
previstos per al procediment regulat en aquest reglament queden reduïts a la meitat.  
2. En coincidir l’acceptació de la renúncia indicada a l’apartat anterior amb l’expiració del 
mandat del seu president, s’aplica el que estableix l’article 6.2 d’aquest reglament. En el cas 
de coincidir amb la dimissió o cessament del president de l’òrgan o amb la concurrència 
d’alguna circumstància que impedeixi l’exercici de les seves funcions, el rector, nomena un 
suplent per tal  que procedeixi a convocar eleccions. 
 
Secció II. Eleccions a òrgans  unipersonals.  
 
Article 8 
Les eleccions  a òrgans  unipersonals són convocades per l’òrgan sortint trenta dies abans de 
l’expiració del seu mandat, i se celebren abans de passats quaranta dies des de la data de la 
convocatòria. La votació es realitza normalment en una data inclosa dins dels períodes en que 
s’imparteix docència al centre en qüestió. 
 
Article 9 
En produir-se l’acceptació de la renúncia, cessament o alguna de les  circumstàncies que 



U 

B 

 
 
 

 UNIVERSITAT DE BARCELONA     
                  

 Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
 08071 Barcelona 
 Tel. 934021100 
 

 4 

impedeixin l’exercici de les funcions de l’òrgan unipersonal, un dels vicedegans o 
vicedirectors del centre, el catedràtic de més edat del departament, el professor de més edat 
del consell d’estudis, segons es tracti de l’elecció de degà o director, director de departament 
o cap d’estudis, es fa càrrec de la gestió i procedeix, en el termini de cinc dies següents, a 
convocar eleccions. En cas de no existir el substitut corresponent, es fa càrrec de la gestió el 
catedràtic, el professor titular o el professor contractat permanent més antic, per aquest ordre. 
Les eleccions s’han de celebrar en el termini màxim de vint dies des de la data de la 
convocatòria. En aquest cas, els terminis del procediment regulat en aquest reglament queden 
reduïts a la meitat .  
 
 
CAPITOL III. DEL CENS 

 
Article 10 
1. El cens electoral conté la inscripció de tots els qui reuneixen els requisits per a ésser elector 
i elegible i és elaborat  per l'Administració del centre o, si escau, per l'institut universitari de 
recerca.  
2. El cens electoral s’ordena pels col·lectius previstos en els articles 142 i següents de l'Estatut 
de la Universitat de Barcelona i per les circumscripcions electorals previstes en aquest 
reglament. 
 
Article 11 
El cens electoral provisional ha d’estar exposat públicament vuit dies a comptar des de 
l’endemà de la convocatòria de les eleccions, a efectes de consultes i reclamacions. Dins 
d’aquest termini qua lsevol interessat pot presentar reclamació davant l'Administració del 
centre o, si escau, de l’institut universitari de recerca, que s'haurà de pronunciar raonadament 
en el termini de dos dies. Contra la resolució que resolgui la reclamació només es pot 
interposar recurs davant la Junta Electoral Permanent en el termini de tres dies. La Junta 
Electoral Permanent resoldrà en el termini màxim de deu dies, però en tot cas abans de 
l’elecció. En el termini de tres dies a comptar des que finalitzi el període d'exposició del cens 
electoral provisional, es farà públic el cens electoral definitiu, sens perjudici d'aclariments 
posteriors derivats de la resolució dels recursos davant de la Junta Electoral Permanent. 
 
 
CAPÍTOL IV. DE LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL 
 
Secció I. Eleccions  a òrgans col·legiats 
 
Article 12 
Per l’elecció de membres de la junta de centre, del consell de departament i del consell de 
direcció dels instituts universitaris de recerca, la circumscripció electoral és, respectivament, 
el centre, el departament i l'institut universitari de recerca corresponents, sense perjudici del 
que s’estableix a la disposició addicional primera de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Secció II. Elecció  a òrgans  unipersonals 
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Article 13 
 L’elecció del degà o director d’escola universitària, del director del departament, del director 
d'institut universitari de recerca i del cap d’estudis, es fa, respectivament, per la junta de 
centre, pel consell de departament, pel consell de direcció de l'institut universitari de recerca i 
pel consell d’estudis. 

 
 
CAPITOL V. DE LES CANDIDATURES I LA CAMPANYA ELECTORAL 
 
Secció I. De la presentació de les candidatures. 
 
Article 14 
1. La candidatura és presentada pel mateix candidat o per persona que el representi amb poder 
suficient. 
2. Un mateix candidat només podrà presentar la seva candidatura per a representar un únic 
col·lectiu de la comunitat universitària.  
 
Article 15 
Les candidatures s’hauran de presentar a la secretaria de la facultat, de l'escola universitària o 
de l'institut universitari de recerca corresponent en el termini de catorze dies a comptar des de 
l'endemà de la convocatòria de les eleccions.  

 
Article 16 
1. Transcorregut el termini de presentació de candidatures sense que s’hi hagi presentat cap o 
no siguin suficients per a cobrir la totalitat de llocs a escollir, l’òrgan que hagi convocat les 
eleccions procedirà a obrir un nou termini de cinc dies per a la presentació de candidatures. 
2. En el cas d’òrgans col·legiats, esgotat el nou termini previst a l’apartat anterior sense que hi 
hagi suficients candidats, prosseguirà el procediment electoral amb el nombre de candidats 
que s’hagin presentat.  
3. En el cas dels òrgans unipersonals de govern, esgotat el nou termini previst a l’apartat 
primer sense candidats, el rector nomenarà provisionalment qui es faci càrrec en funcions de 
la gestió de l'òrgan. 
 
 
Secció II. De la proclamació de candidatures.  
 
Article 17 
1. La proclamació de les candidatures tindrà lloc durant els quatre dies següents a la 
finalització del termini per a la seva presentació pels òrgans següents: 
a) Els degans i els directors dels centres proclamen les candidatures per a elegir membres 

dels consells de Departament, així com per elegir cap de departament i cap d'estudis, 
b) La Secretaria General de la Universitat proclama les candidatures per a membres de les 

Juntes de centre, dels consells de direcció dels instituts universitaris de recerca, així com 
per degà, per director d'escola universitària i  per director d'institut universitari. 

2. No es poden proclamar candidats que no constin en el cens electoral o bé siguin candidats 
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per un col·lectiu universitari diferent al qual pertanyen. 
 
Article 18 
1. Qualsevol candidat a qui se li hagi denegat la proclamació de la seva candidatura disposa 
d’un termini de tres dies per interposar recurs davant de la Junta Electoral Permanent, que 
s’haurà de resoldre en el termini màxim de deu dies. 
2. Els acords de la Junta Electoral Permanent exhaureixen la via administrativa. 
  
 
Secció III. De la campanya electoral 
 
Article 19 
La campanya electoral tindrà una durada de sis dies lectius a comptar des del dia següent de la 
proclamació de les candidatures. 
 
 
CAPÍTOL VI. DE LA VOTACIÓ 
 
 
Secció I. De les meses electorals. 
 
Article 20 
A cada circumscripció electoral es constitueix una mesa, amb tantes urnes com col·lectius que 
hagin d’elegir representants. 
 
Article 21 
Són competències de les meses electorals: 
a) Presidir la votació. 
b) Garantir la transparència del procés de votació i escrutini i l’ajustament d’aquests a la 

normativa vigent. 
c) Mantenir l’ordre en la votació. 
d) Realitzar l’escrutini. 
e) Fer públics els resultats electorals. 
 
Subsecció 1ª. Eleccions a òrgans col·legiats 
 
Article 22  
1. Per l’elecció de membres de les juntes de centre, dels consells de departament i dels consell 
des instituts universitaris de recerca cada mesa electoral està formada pel president i el 
secretari de l’òrgan col·legiat sortint. 
2. En cas que el president o el secretari de la mesa es presenti a l’elecció per a membre de 
l’òrgan col·legiat, són substituïts pel membre sortint de més edat, i pel membre sortint més 
jove, respectivament.  
 
Subsecció 2ª. Eleccions a òrgans unipersonals 
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Article 23 
1. Les meses electorals per a l’elecció del degà o director d'escola universitària i director de 
departament estan formades pels següents membres del òrgan col·legiat corresponent: el 
professor de més edat i el professor més jove, que actuen com a president i secretari 
respectivament, l’estudiant més jove i el membre del personal d’administració i serveis de 
més edat. 
2. Les meses electorals per a l'elecció de director d'institut universitari de recerca estan 
formades pel professor de més edat i pel professor més jove del consell de l'institut 
universitari, que actuen com a president i secretari respectivament i, si escau, per l’estudiant 
més jove i el membre del personal d’administració i serveis de més edat. 
3. Les meses electorals per a l’elecció del cap d’estudis estan formades pels següents 
membres del òrgan col·legiat corresponent: el professor de més edat i el professor més jove, 
que actuen com a president i secretari respectivament, l’estudiant més jove i el representant 
del personal d'administració i serveis. 
4. En cas que el president o el secretari de la mesa es presenti a l’elecció, és substituït pel 
membre sortint de més edat, i pel membre sortint més jove, respectivament.  
 
Secció II. De les paperetes electorals 
 
Article 24 
1. En les eleccions per a membres dels òrgans col·legiats es confecciona una única papereta 
per cada col·lectiu a elegir on hi cons tin els noms dels candidats ordenats per ordre alfabètic. 
2. En les eleccions dels òrgans unipersonals hi haurà paperetes diferents per a cada candidat 
on constarà el nom d’aquest. 
3. És obligatori l’ús de sobre electoral. 
 
Secció III. De l’exercici del vot. 
 
Secció 1ª. Eleccions a òrgans col·legials 
 
Article 25 
1. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui, sens 
perjudici del que disposa l’article següent. 
2. Abans d’exercitar el dret de vot cada elector acredita la seva identitat i la mesa comprova la 
seva inclusió al cens electoral. 
 
Article 26   
En les eleccions per a membres a òrgans col·legiats, els electors que prevegin que no seran 
presents a l’acte de votació poden votar per correu. La votació per correu es realitza d’acord 
amb les següents regles: 
a) L’elector ha de sol·licitar a la secretaria del centre o de l'institut universitari de recerca  

corresponent una certificació d’inscripció en el cens. La sol·licitud es pot realitzar des del 
moment de la proclamació dels candidats fins a cinc dies abans de la data fixada per a la 
celebració de la votació. En el mateix moment de la presentació de la sol·licitud, es lliura 
a l’elector l’esmentada certificació, les paperetes del vot i els sobres electorals. 

b) L’elector introduirà la papereta de vot en el sobre electoral i el tancarà. Després haurà 
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d’introduir aquest sobre electoral, juntament amb la certificació d’inclusió en el cens, en 
un altre sobre, tancar- lo i indicar-hi  a quines eleccions correspon, així com el col·lectiu 
del personal acadèmic a què es pertany. 

c) Aquest sobre s’ha de rebre a la secretaria del centre o de l'institut universitari de recerca 
corresponent abans de les quinze hores del dia hàbil anterior a l’elecció, la qual haurà 
d’acreditar el compliment d’aquest requisit. El mateix dia de la celebració de la votació, 
s’ordena el seu lliurament a la corresponent mesa electoral. 

 
Article 27 
1. La votació s'inicia a les deu hores i continua sense interrupció fins les vint hores. Arribada 
aquesta hora, només podran votar aquells electors que es trobin dintre del local i que encara 
no hagin votat. 
2. Iniciada la votació, només es pot suspendre definitivament per causes de força major, fet 
que s’haurà de posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent. En 
aquest cas, el president de la mesa ordena destruir els vots emesos i dipositats a les urnes i ho 
consigna així a l'acta corresponent. 
 
 
Article 28 
Una vegada finalitzada la votació, seran dipositats a l’urna corresponent els vots per 
correspondència rebuts, prèvia verificació que els electors no han exercit el seu dret de vot 
d’altra forma. A continuació podran votar els membres de la mesa electoral.  
 
Secció 2ª. Eleccions a òrgans  unipersonals 
 
Article 29 
En l’elecció del corresponent òrgan unipersonal, han de ser presents, en primera i única 
convocatòria, la meitat més un del nombre legal de membres de l’òrgan col·legiat, incloent el 
president i el secretari. 
 
Article 30  
1. El vot  és secret i s’exerceix personalment.  
2. Per l'exercici del dret de vot cada elector acredita la seva identitat i la mesa comprova la 
seva inclusió al cens electoral. 
3. Una vegada finalitzada la votació, podran votar els membres de la mesa electoral. 
  
Article 31 
1. Iniciada la votació, només es pot suspendre per causes de força major, fet que s’haurà de 
posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent. 
2. En cas de suspensió definitiva de la votació, el president de la mesa ordena destruir els vots 
emesos i dipositats a les urnes i ho consigna així a l'acta corresponent. 
3. No s’admet el vot per correu a l’elecció a òrgans unipersonals. 
4. Mentre es fa la votació ningú no pot entrar o sortir del lloc on es dugui a terme fins que no 
finalitzi. 
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CAPITOL VII. DE L’ESCRUTINI 
 
Article 32 
1.  Cada mesa electoral realitza l’escrutini immediatament desprès d’acabada la votació.  
2. L’escrutini és públic i es fa ininterrompudament. 

  
Article 33 
1. Són nul·les les paperetes amb més candidats votats dels que correspongui, les que 
continguin esmenes, i les il·legibles o trencades. 
2. La mesa és l’òrgan competent per a decidir la nul·litat de les paperetes sense que la seva 
decisió es pugui recórrer en aquest acte.  
 
Article 34 
1. Fet l'escrutini, s'estén acta per duplicat dels resultats, que és signada per tots els membres 
de la mesa, on hi consten el nombre de votants, de vots obtinguts per cada candidat, de vots en 
blanc i de nuls. Així mateix, es consignen les incidències o les reclamacions que s’hagin 
produït.  
2. A continuació, el president de la mesa procedeix a proclamar els resultats electorals, 
especificant el nombre de votants, de vots obtinguts per cada candidat, de vots en blanc i de 
nuls, i fa pública l'acta. 
 
Article  35 
En el termini de vint- i-quatre hores des de la realització de l’escrutini, la mesa tramet l'acta a 
la Secretaria General en sobre tancat i segellat, juntament amb les paperetes. 
 
 
CAPITOL VIII.  SISTEMA ELECTORAL 
 
Article 36 
 
1. Són escollits membres dels òrgans col·legiats els candidats que obtinguin un major 

nombre de vots. 
2. Els percentatges per la votació dels candidats que contempla l’article 82 de l’Estatut de la 

Universitat de Barcelona s’apliquen si el nombre de representants a escollir és superior a 
2. En aquest cas, per fixar el nombre màxim de candidats que pot votar un elector es 
tindrà en compte el primer nombre enter inferior de calcular el 75% del total dels que 
hagin de ser escollits. 

3. Si el nombre de representats a escollir és inferior o igual a 2, el nombre de candidats que 
pot votar un elector coincidirà amb el total dels que hagin de ser escollits. 

 
Article 37 
1. És elegit degà o director de departament, el candidat professor funcionari doctor que 
obtingui el vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat que 
l'elegeix. Si no ni ha cap candidat que sigui funcionari doctor o cap d'ells obté l'esmentada 
majoria, es fa una votació entre els candidats professors funcionaris doctors i els professors 
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contractats permanents doctors, en la que resulta elegit el candidat que obtingui la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat que l'elegeix. Si cap candidat 
aconsegueix la majoria absoluta, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el candidat 
que obtingui la majoria simple. 
2. És elegit director d'escola i director de departament constituïts sobre la base de les àrees de 
coneixement en les quals la normativa vigent permet la convocatòria de places de catedràtic o 
titular d'escola universitària, el candidat professor funcionari doctor que obtingui la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat que l'elegeix. Si no ni ha cap 
candidat que sigui funcionari doctor o cap d'ells obté l'esmentada majoria, es fa una votació 
entre els candidats professors funcionaris doctors, els candidats professors funcionaris no  
doctors i els candidats professors contractats permanents doctors en la que resulta elegit el 
candidat que obtingui la majoria absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat 
que l'elegeix. Si cap candidat aconsegueix la majoria absoluta, es fa una nova votació en la 
qual resulta elegit el candidat que obtingui la majoria simple. 
3. És elegit director d'institut universitari de recerca, el candidat doctor que obtingui la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat que l'elegeix. Si cap 
candidat aconsegueix la majoria absoluta, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el 
candidat que obtingui la majoria simple. 
4. És elegit cap d'estudis, el candidat professor funcionari o contractat permanent que obtingui 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de l'òrgan col·legiat que l'elegeix. Si cap 
candidat aconsegueix la majoria absoluta, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el 
candidat que obtingui la majoria simple. 
5. Si en l’elecció de degà, de director d’escola universitària o de director de departament no hi 
ha cap candidat que sigui funcionari doctor o cap d’ells obté la majoria absoluta en la primera 
votació, s'obre un nou període de presentació de candidatures de tres dies, d'acord amb el que 
estableix el capítol V, però amb la reducció a la meitat del terminis previstos. Es considera 
que les candidatures proclamades inicialment es mantenen, excepte si el candidat les retira. Es 
convoca una nova sessió en el termini màxim de sis dies per procedir a la segona votació. En 
cas que sigui necessària una tercera votació, aquesta té lloc immediatament desprès de la 
segona. 
 
 
CAPITOL IX. DELS RECURSOS CONTRA ELS RESULTATS ELECTORALS.  
 
Article 38 
1. Contra els resultats electorals es pot interposar recurs davant la Junta Electoral Permanent 
en el termini de tres dies a comptar des que han estat fet públics. La Junta Electoral 
Permanent resoldrà els recursos en el termini de deu dies. Els acords de la Junta Electoral 
Permanent exhaureixen la via administrativa. 
 2. Transcorregut el termini per interposar les reclamacions i recursos pertinents, o si s'escau, 
el termini per resoldre'ls, la Junta Electoral Permanent procedirà a destruir les paperetes. 
 
 
CAPÍTOL X. DEL NOMENAMENT I LA DURADA 
 
Secció I. Eleccions a òrgans col·legiats. 
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Article 39 
1. Els membres dels òrgans col·legiats són nomenats pel degà o pel director d’escola 
universitària en el termini màxim de quinze dies a comptar des del dia de la votació. 
2. Si es produeix el cessament de la condició de membre d’un òrgan col·legiat, aquest serà 
substituït pel següent més votat; si existeix empat, es decideix per sorteig. 
3. El membre de l'òrgan que deixi de pertànyer al col·lectiu pel qual ha estat escollit, cessarà 
de la seva condició de membre de l'òrgan i serà substituït pel següent candidat més votat. 
 
Article 40 
Quan en primera votació no hagi estat elegida la totalitat dels membres electius de l'òrgan 
col·legiat, es procedirà a convocar eleccions parcials en el termini de quinze dies des de la 
data del nomenament dels membres de l'òrgan que han estat escollits. 
 
Secció II. Eleccions  a òrgans unipersonals. 
 
Article 41 
1.Els òrgans unipersonals són nomenats pel rector i prenen possessió en el termini màxim de 
trenta dies a comptar des del dia de la votació.  
2. D’acord amb l’article 81 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, la dedicació a temps 
complert i, en cas de gaudir d’un període sabàtic, la seva renúncia, és requisit pel 
nomenament dels òrgans unipersonals. 
 
Article 42 
D’acord amb el que estable ix l’article 81 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, l’exercici 
dels òrgans unipersonals te una durada de quatre anys i és renovable per un únic mandat, 
sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que hagi transcorregut un període de 
temps igual o superior al corresponent a un mandat. No es computarà com a mandat complet, 
als efectes d’aquest apartat, l’exercici en el càrrec per un període inferior a la meitat del temps 
previst. 

 
 
TITOL II. DE LES ELECCIONS AL CONSELL DE GOVERN 

 
Article 43 
1. D'acord amb el que estableix l'article 61.1 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, vint 
membres del Consell de Govern són elegits pel Claustre Universitari entre els seus membres, 
deu són elegits per i entre els degans i els directors d’escola universitària, i cinc són elegits 
per i entre els directors de departament i d'instituts universitaris de recerca, garantint la 
presència dels diferents àmbits d'activitat universitària. 
2. El procediment d'elecció dels membres del Consell de Govern pel Claustre dels diferents 
col·lectius de la comunitat universitària és regulat en el reglament del Claustre. En tot cas, els 
membres del consell de govern elegits pel Claustre Universitari es renoven quan es renova 
aquest últim.  
 
Article 44 
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1. La pèrdua de la condició que ha possibilitat ser elegit pel Consell de Govern implica també 
deixar de ser membre del mateix. 
2. Les vacants es cobreixen amb el següent candidat més votat del mateix col·lectiu o, si és el 
cas, del mateix àmbit d'activitat universitària. En cas que no n'hi hagi cap o que un àmbit es 
quedi sense representant, es procedeix a convocar eleccions parcials per cobrir les vacants. 
 
 
CAPITOL I. DE L'ELECCIO DELS REPRESENTATS DELS DEGANS I ELS 
DIRECTORS DE CENTRE 
 
Article 45 
D'acord amb el què estableixen els articles 61.1.f) i 65.1 de l'Estatut de la Universitat de 
Barcelona, l'elecció dels deu representants dels degans i els directors d’escola universitària al 
Consell de Govern es realitza en una sessió de la Conferència de Degans i Directors de centre, 
garantint la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària. En defecte de regulació 
per les seves pròpies normes de funcionament, la sessió és convocada pel rector amb una 
antelació de quinze dies com a mínim i les candidatures es presenten a la Secretaria General 
fins a cinc dies abans de la data de l'elecció.  
 
Article 46 
Són electors i elegibles tots els degans i directors d’escola universitària, que exerceixin 
aquests càrrecs en el moment de l'elecció. Si són membres del Consell de Govern per un altre 
dels procediments establerts tenen únicament la condició d'electors. 
 
Article 47 
1. D'acord amb el que estableix l'article 82 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el 
nombre de candidats susceptibles de ser votats per cada elector no pot superar el 75 % dels 
que hagin de ser escollits. 
2. Són elegits representants dels degans i directors d'escola al Consell de Govern, els 
candidats que obtinguin més vots de cadascun dels cinc àmbits d'activitat universitària 
establerts en la disposició addicional segona de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i, 
posteriorment, els cinc candidats més votats. Els empats es dirimeixen per sorteig. 
3. En el cas que el nombre de candidats que es presentin sigui igual al dels llocs susceptibles 
d’elecció, aquests s'entendran elegits automàticament. 
 
 
CAPITOL II. DE L'ELECCIO DELS REPRESENTATS DELS DIRECTORS DE 
DEPARTAMENT I DIRECTORS D'INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA 
 
Article 48 
D'acord amb el què estableix l'article 61.1.g) de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, els 
directors de departament i dels instituts universitaris de recerca elegeixen d'entre ells cinc 
representats pel Consell de govern garantint la presència dels diferents àmbits d'activitat 
universitària. L'elecció té lloc en una sessió de tots els directors de departament i directors 
d'instituts universitaris de recerca d'un mateix àmbit d'activitat universitària, convocada pel 
Rector amb una antelació de quinze dies com a mínim. Les candidatures es presenten a la 
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Secretaria General fins a cinc dies abans de la data de l'elecció.  
 
Article 49 
Són electors i elegibles tots els directors de departament i directors d'instituts universitaris de 
recerca que exerceixin aquests càrrecs en el moment de l'elecció. Si són membres del Consell 
de Govern per un altre dels procediments establerts tenen únicament la condició d'electors. 
 
Article 50 
1. Les eleccions tenen lloc per i entre els directors de departament o d'institut universitari de 
recerca que pertanyen al mateix àmbit d'activitat universitària. 
2. Per cada votació es constitueix una mesa electoral, formada pel professor de més edat i el 
professor més jove de cada àmbit d'activitat universitària, que actuen com a president i 
secretari respectivament. El procediment es desenvolupa d'acord amb el que estableix aquesta 
normativa amb l'assistència de la Secretaria General. 
3. En cas que en un àmbit d'activitat universitària hi hagi tants candidats com places de 
representant, s’entendran elegits automàticament. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Correspon a la Junta Electoral Permanent la interpretació del present reglament. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queda derogat el Reglament d'eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i 
unipersonals de la Universitat de Barcelona aprovat per la Junta de Govern de 18 d'abril de 
2001 i la resta de disposicions que contradiguin la present normativa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest reglament entra en vigor el dia següent de la publicació de l’Estatut de la Universitat 
de Barcelona en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  


