REGLAMENT D’ELECCIONS A ÒRGANS COL·LEGIATS I DE REFERÈNDUMS
DE L’ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
(Aprovat pel Plenari del Consell de l’Alumnat el 21 de juny de 2012 i pel Claustre Universitari
el 12 de juliol de 2012)

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació
1.1

Aquest Reglament regula les eleccions dels representants de l’alumnat de la Universitat de
Barcelona (UB) als òrgans següents:
a) El Claustre Universitari, les juntes de centre i els consells d’estudis.
b) El Consell de Govern, els consells de departament i els consells de secció departamental.

1.2

El Reglament també és d’aplicació als referèndums d’estudiants.

Article 2. Règim jurídic
Els processos electorals a què fa referència l’article anterior es regeixen per la legislació universitària
vigent, per l’Estatut de la UB, per aquest Reglament i per les disposicions que en cada cas dicti la Junta
Electoral Permanent de la UB.

Article 3. Dret de sufragi
3.1

Tot l’alumnat de la UB té el dret a participar en els òrgans de govern i el deure d’assumir les
responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat elegit, encara que no hagi assumit la majoria
d’edat legal, en els termes que estableix l’Estatut de la UB.

3.2

Es garanteix el dret de sufragi actiu a tot l’alumnat de la UB que pertanyi als programes
d’intercanvi amb altres universitats, subjecte al principi de reciprocitat.

3.3

Són electors i elegibles tots els estudiants que en la data d’elaboració dels censos tinguin la
matrícula activa (no anul·lada), en algun dels centres de la UB.
a) Eleccions al Claustre Universitari: tot l’alumnat de la UB té dret de sufragi actiu i passiu en
la circumscripció electoral en la qual consti matriculat. Per elegir els representants de
doctorat, la circumscripció electoral és única per a tota la Universitat, però s’ha d’exercir el
dret de vot al centre en què es consti matriculat.
b) Eleccions a la junta de centre: tot l’alumnat matriculat al centre té dret de sufragi actiu i
passiu. La circumscripció electoral és el centre.
c) Eleccions al consell d’estudis: tot l’alumnat matriculat a l’ensenyament té dret de sufragi
actiu i passiu. La circumscripció electoral és l’ensenyament.
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3.3

El sufragi és un dret personal no delegable.

3.4

Un candidat no es pot presentar:
a) A les eleccions a un òrgan del qual ja és membre, llevat que es tracti d’una reelecció.
b) A les eleccions d’un mateix òrgan com a membre de més d’una candidatura o en més
d’una circumscripció.

Article 4. Desenvolupament de les votacions
4.1

Les eleccions dels representants de l’alumnat s’han de dur a terme un dia lectiu en què hi hagi
docència a tots els centres de la UB.

4.2

Les eleccions al Claustre Universitari, a les juntes de centre i als consells d’estudis s’han de fer el
mateix dia, sense perjudici del que estableix l’article 5.

4.3

L’horari de votació és de nou del matí a vuit del vespre, ininterrompudament, sense perjudici del
que estableix l’article 5.

Article 5. Modificació de la data de les eleccions
5.1

En els casos en què, per les característiques de l’ensenyament o del centre, es consideri
necessari, es pot canviar l’hora o el dia de la votació.

5.2

Correspon al secretari del centre promoure aquest acord, en cas que el deganat o la direcció del
centre ho consideri oportú.

5.3

Les condicions per fer aquest canvi són les següents:
a) Totes les candidatures de l’ensenyament o del centre, respectivament, han d’arribar a un
acord previ, que s’ha de fer constar per escrit.
b) Aquest acord ha de tenir el vistiplau del deganat o de la direcció del centre, i del
vicerectorat encarregat dels afers estudiantils.

5.4

En qualsevol cas, les votacions han de començar com a molt aviat tres dies lectius abans de la
data general i han d’acabar com a molt tard el dia i l’hora d’acabament general.

TÍTOL I. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 6. Convocatòria d’eleccions
6.1

Una vegada consultat el Consell de l’Alumnat, el vicerectorat encarregat dels afers estudiantils ha
de fixar la data de les eleccions i fer-ne la convocatòria corresponent. En cas que, per motius
raonats, el vicerectorat consideri necessari dur a terme les eleccions fora del període fixat pel
Consell de l’Alumnat, pot establir una data nova amb el consentiment previ del Consell, per
majoria simple de vots dels membres, en una reunió que ha de tenir lloc abans de la data
proposada.
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6.2

Per a cada circumscripció i elecció, sempre que s’hi hagin convocat eleccions, s’ha de dur a terme
la votació corresponent, fins i tot si el nombre de candidats és inferior al nombre de llocs que
s’han d’escollir o si només s’hi presenta una única candidatura. Només queden excloses de la
necessitat de dur a terme les votacions, les circumscripcions i eleccions on no s’hagi presentat
cap candidatura.

6.3

El vicerectorat encarregat dels afers estudiantils convoca eleccions generals al Claustre
Universitari cada dos anys. En la convocatòria es fixa el nombre de claustrals que correspon a
cada circumscripció, distribuïts proporcionalment en funció del nombre d’estudiants i fins a un
total de noranta, amb un mínim d’un claustral per circumscripció.

6.4

El deganat o la direcció del centre, per iniciativa del vicerectorat encarregat dels afers
estudiantils, convoca eleccions a la junta de centre i als consells d’estudis cada dos anys. El
termini per fer la convocatòria és de cinc dies lectius a partir de la data de la convocatòria
d’eleccions al Claustre Universitari.

Article 7. Publicació i difusió dels censos electorals
L’endemà de la convocatòria d’eleccions s’ha de fer públic el cens de l’alumnat amb dret de sufragi
actiu i passiu. Si això, per motius tècnics, no és possible en la data estipulada, s’utilitza provisionalment
el cens del curs anterior, al qual s’ha d’afegir l’alumnat nou de la Universitat. El dia de les votacions,
però, l’únic cens vàlid és el del curs corresponent, susceptible de les correccions que s’acceptin de
manera fonamentada.

Article 8. Presentació de candidatures
8.1

El termini de presentació de les candidatures es tanca setze dies lectius abans del dia de les
votacions.

8.2

Les candidatures es poden presentar en qualsevol dels registres de la UB, en els horaris
d’obertura corresponents. Un cop registrada la candidatura, i en el termini màxim de vint-iquatre hores, el registre en el qual s’hagi presentat l’ha de fer arribar:
a) En el cas d’eleccions a la junta de centre o al consell d’estudis, a la secretaria del centre
corresponent.
b) En el cas d’eleccions al Claustre Universitari, al servei encarregat d’aquestes eleccions.

8.3

En la presentació formal de les candidatures, hi han de constar les dades de la persona
responsable de cada candidatura, entenent per candidatura totes les llistes que es presentin en
les diverses circumscripcions sota una mateixa denominació. La persona responsable ho ha de ser
als efectes de representació de la candidatura al llarg del procés electoral.

8.4

Per a cada candidatura cal presentar, com a mínim:
a) Tota la informació que s’ha d’incloure en la papereta (vegeu l’article 20).
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b) Una fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport del representant de la candidatura.
c) Una adreça electrònica vàlida de cadascun dels candidats.
d) Un document en què figurin els noms de tots els candidats. Aquest document ha d’estar
signat pel representant de la candidatura i hi ha de constar que tots els candidats que
apareixen en la llista estan d’acord a presentar-se per aquesta candidatura i que han estat
informats degudament pel representant dels seus drets i deures.
8.5

Els òrgans col·legiats i unipersonals de la UB poden utilitzar l’adreça electrònica proveïda com a
via de contacte amb els candidats en cas que siguin escollits.

8.6

Els pactes preelectorals a què arribin les diverses candidatures sempre han de ser públics i en cap
cas no es poden produir entre candidatures d’una mateixa circumscripció i en una mateixa
elecció. Aquests pactes són vinculants als efectes de la formació del Consell de Govern.

8.7

Cada candidatura pot presentar un nombre de candidats titulars no superior al nombre de llocs
que cal cobrir i un nombre de candidats suplents no superior al 50 % d’aquests llocs. En tot cas,
sempre poden figurar-hi tres candidats suplents.

8.8

Les candidatures s’han d’elaborar amb respecte a les normes i recomanacions sobre la igualtat de
gènere que adopti la UB.

8.9

El sistema d’elecció és de llistes tancades i bloquejades.

Article 9. Comprovació dels candidats
La UB ha de vetllar perquè els candidats formin part de l’alumnat de la Universitat el dia en què acaba el
període de presentació de les candidatures, i també perquè aquesta condició es mantingui durant tot el
procés electoral fins que siguin nomenats, si s’escau.

Article 10. Esmena de la documentació de les candidatures
10.1 S’estableix un període per esmenar la documentació descrita en l’article 8, que comprèn els cinc
dies lectius següents al dia en què acaba el període de presentació de les candidatures.
10.2 En cas que l’esmena sigui necessària, la UB ha d’establir el procediment per comunicar aquest fet
a la persona responsable de la candidatura al més aviat possible.

Article 11. Proclamació de les candidatures
11.1 El servei encarregat de l’organització dels processos electorals publicarà a la web d’eleccions la
proclamació provisional de les candidatures.
11.2 La proclamació definitiva de les candidatures s’ha de fer en un període no superior a cinc dies
lectius a comptar des del dia en què acaba el període d’esmenes.
11.3 Les persones encarregades de fer les proclamacions definitives de les candidatures són:
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a) El vicerector encarregat dels afers estudiantils, en el cas de les eleccions al Claustre
Universitari.
b) El degà o el director del centre, en el cas de les eleccions a la junta de centre o al consell
d’estudis.
11.4 En cas que, un cop acabat el període d’esmenes, una part dels candidats d’una candidatura no
compleixin els requisits per formar-ne part, i aquesta part no constitueixi la totalitat de la
candidatura, la candidatura es proclama constituïda pels candidats que sí que compleixin els
requisits i s’omet la resta.
11.5 Qualsevol candidatura a la qual s’hagi denegat la proclamació d’algun membre o de tots disposa
d’un termini de tres dies lectius des de la data de proclamació per interposar un recurs davant de
la Junta Electoral Permanent, que l’ha de resoldre en un termini màxim de cinc dies hàbils.
11.6 Un cop resoltes les possibles reclamacions, s’ha de fer la proclamació definitiva de les
candidatures.
Article 12. Interventors
Cada candidatura pot designar un interventor per mesa electoral. La designació s’ha de comunicar a
l’òrgan convocant com a molt tard dos dies lectius abans de les eleccions, perquè n’expedeixi la
credencial. Aquest requisit no és necessari per a les persones que tinguin la condició de candidates.
Article 13. Vot anticipat
13.1 La UB ha de vetllar perquè l’alumnat pugui exercir el dret de vot actiu mitjançant altres fórmules,
ja siguin de votació prèvia, telemàtica, etc., si el dia assenyalat no pot votar per raons justificades
al centre que li correspon.
13.2 En tot cas, les dades dels vots emesos no presencialment han d’estar disponibles per als
membres de les meses respectives en el moment que acabin les votacions presencials.
13.3 L’elector pot fer la sol·licitud de vot anticipat des del moment de la proclamació definitiva de
candidats fins a quaranta-vuit hores abans de la jornada electoral, d’acord amb el procediment
establert.
Article 14. Campanya electoral
14.1 Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins al dia anterior de la votació, els candidats
que ho desitgin poden fer campanya electoral.
14.2 La UB, per mitjà dels òrgans convocants de les eleccions, té l’obligació de promoure la
participació dels estudiants i de facilitar al màxim la campanya electoral de les diferents
candidatures que es presentin.
14.3 En cas que una candidatura ho sol·liciti, i per al centre on ho sol·liciti, s’ha de fer una distribució
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equitativa dels espais reservats per penjar-hi propaganda electoral i dels espais habilitats per
col·locar-hi una taula informativa, mitjançant un sorteig entre les candidatures. El deganat o la
direcció del centre han de supervisar aquest sorteig.

Article 15. Propaganda electoral
15.1 La difusió de propaganda electoral ha de garantir la igualtat d’accés de totes les candidatures.
15.2 El contingut de la propaganda de la campanya electoral que difonguin les diverses candidatures
ha d’integrar la convivència correcta i el respecte entre les candidatures. En cap cas no pot
contenir referències directes a altres candidatures que no es puguin justificar documentalment.
15.3 Només es pot difondre propaganda electoral:
a) En els taulells d’anuncis i els espais dels recintes de la UB expressament habilitats a aquest
efecte.
b) En els espais que els candidats hagin sol·licitat prèviament als responsables dels centres i
que no hagin estat expressament denegats per causes justificades. S’hi poden instal·lar
mitjans propis o els que el centre els ofereixi.
15.4 Els responsables dels espais han de retirar d’ofici qualsevol propaganda electoral que no reuneixi
aquests requisits.

Article 16. Organització del procés electoral
El deganat o la direcció del centre es responsabilitza de l’organització dels processos electorals al
Claustre Universitari, a la junta de centre i al consell d’estudis, i del nomenament de la mesa o les
meses electorals, i té la màxima autoritat en el desenvolupament de la votació i l’escrutini. A aquest
efecte, el deganat o la direcció del centre ha de conèixer la normativa electoral vigent i el sistema de
recompte.

Article 17. Meses electorals
17.1 El nomenament dels membres de les meses el fa el deganat o la direcció del centre, que ho ha de
comunicar per escrit a cada un dels membres, tant titulars com suplents.
17.2 En cada circumscripció electoral es constitueix com a mínim una mesa.
17.3 Es poden nomenar tantes meses com cada centre cregui necessari. En la mateixa mesa es poden
desenvolupar simultàniament eleccions al Claustre Universitari, a la junta de centre i al consell
d’estudis.
17.4 Les meses electorals estan constituïdes per dos membres titulars: un membre del professorat
(que la presideix) i un membre de l’alumnat. Hi ha d’haver un primer suplent i un segon suplent
per a cada membre titular. La mesa ha de vetllar perquè la votació es dugui a terme de manera
correcta i transparent.
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17.5 La designació dels membres de les meses electorals, tant els titulars com els suplents, es fa per
sorteig entre totes les persones censades en cadascun dels dos col·lectius, amb l’excepció de les
que exerceixin algun dels càrrecs unipersonals que preveu l’Estatut de la UB.
17.6 La impossibilitat de formar part d’una mesa s’ha de justificar degudament per escrit amb prou
antelació i, en tot cas, quaranta-vuit hores abans de l’inici de la votació.
17.7 Els membres titulars i suplents poden acordar alternances en el desenvolupament de les tasques
de la mesa al llarg de la jornada electoral. En aquest cas, l’acta d’escrutini l’ha de signar el darrer
president de la mesa i s’hi han de fer constar les alternances que s’hagin produït.

Article 18. Competències de les meses
Correspon a les meses electorals:
a) Vigilar i presidir la votació.
b) Estendre l’acta de constitució de la mesa i la d’escrutini de vots.
c) Resoldre les incidències que hi pugui haver, sense perjudici de les atribucions pròpies de la
Junta Electoral Permanent de la UB.
d) Fer l’escrutini i elaborar l’acta corresponent.

Article 19. Paperetes
19.1 Cada candidatura té la seva papereta individualitzada.
19.2 Les paperetes han d’estar impreses a una sola cara i han de contenir la informació següent:
a) El nom i el logotip, si n’hi ha, de la candidatura.
b) La tipologia i la data de les eleccions.
c) A sota del nom i el logotip, la llista ordenada dels noms i cognoms dels candidats titulars.
d) A sota dels noms i cognoms dels candidats titulars, la llista ordenada dels noms i cognoms
dels candidats suplents.
e) Al costat del nom i els cognoms de cada candidat, si escau, la condició d’independent o
d’adherit a una associació o a un col·lectiu d’estudiants.
19.3 A més de la papereta individualitzada de cada candidatura, hi ha d’haver paperetes per poder
votar en blanc. Aquestes paperetes han de contenir:
a) El logotip de la UB.
b) La tipologia i la data de les eleccions.
19.4 Les paperetes de votació es poden destruir un cop s’hagin resolt les possibles reclamacions
contra la proclamació dels resultats.
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Article 20. Escrutini
20.1 L’escrutini és sempre públic.
20.2 Cada votació ha de quedar recollida en una acta electoral, que s’ha de lliurar al servei
responsable de l’organització de les eleccions. Hi ha de figurar necessàriament el cens electoral,
el nombre de votants, els vots en blanc i els vots nuls, la distribució de vots, els membres de les
candidatures elegits i les incidències que calgui remarcar. Cada acta ha d’estar signada pel
president de la mesa corresponent.
20.3 S’adopta el mètode de Sainte-Laguë modificat per al repartiment d’escons (vegeu l’annex).

Article 21. Publicació dels resultats i nomenament de candidats
21.1. El servei encarregat de l’organització dels processos electorals publicarà a la web d’eleccions els
resultats provisionals de les eleccions.
21.2 El nomenament dels candidats escollits s’ha de fer públic en els tres dies lectius posteriors a la
data de les eleccions.
22.3 Les persones encarregades de fer els nomenaments dels candidats són:
a) El vicerector encarregat dels afers estudiantils, en el cas de les eleccions al Claustre
Universitari.
b) El degà o el director del centre, en el cas de les eleccions a la junta de centre o al consell
d’estudis.

Article 22. Vacants
22.1 Les vacants que es produeixin en els diversos òrgans d’elecció regulats en aquesta normativa, les
han de cobrir els candidats següents de la candidatura a l’òrgan per al qual la persona que cessa
es presentava, inclosos els suplents.
22.2 Als efectes d’aquest article, s’entén que es produeix una vacant en cas de renúncia per escrit,
finalització dels estudis o no matriculació durant un curs acadèmic en la circumscripció per a la
qual ha estat escollit el candidat.
22.3 En el supòsit que les vacants no es puguin cobrir amb els candidats suplents de les candidatures,
els centres poden promoure acords per cobrir aquestes vacants.
22.4 Correspon al secretari del centre promoure aquest acord, en cas que el deganat o la direcció del
centre ho consideri oportú.
22.5 Totes les candidatures de l’ensenyament o del centre, respectivament, han de fer constar la seva
conformitat amb el sistema alternatiu escollit.
22.6 Aquest acord ha de tenir el vistiplau del deganat o la direcció del centre i del vicerectorat
encarregat dels afers estudiantils.
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Article 23. Eleccions parcials
Un cop escoltat el Consell de l’Alumnat, es poden dur a terme eleccions parcials per cobrir els llocs
vacants fins a la data de les eleccions següents de renovació total de l’òrgan corresponent.
En tot cas, només es pot convocar un procés parcial d’eleccions per cada convocatòria, i sempre durant
els vuit mesos següents al procés general d’eleccions.

TÍTOL II. DE LA JUNTA ELECTORAL PERMANENT
Article 24. Composició
24.1 La Junta Electoral Permanent de la UB és designada pel Consell de Govern, i està composta per:
a) El rector de la UB, que la presideix, el qual pot delegar un vicerector.
b) Dos representants del personal acadèmic experts en dret.
c) Dos estudiants.
d) Un representant del personal d’administració i serveis.
e) El secretari general de la UB, que ho és de la Junta Electoral Permanent.
24.2 En cap cas no pot formar part de la Junta Electoral Permanent la persona que hagi presentat la
seva candidatura com a membre del Claustre Universitari.
24.3 La durada de la designació dels membres representatius de la Junta Electoral Permanent és de
dos anys.
24.4 La UB proveeix la Junta Electoral Permanent de tots aquells mitjans personals i materials
necessaris per dur a terme les seves activitats.

Article 25. Competències i substitucions
25.1 Els membres de la Junta Electoral Permanent són inamovibles, només poden ser suspesos si
fossin condemnats per raó de delictes o faltes electorals en virtut d’una sentència judicial ferma.
25.2 La mateixa Junta Electoral Permanent és l’òrgan competent per acordar-ne la suspensió.
25.3 En cas de substitució, es procedeix a la designació dels membres nous seguint el procediment
previst en l’article anterior.

Article 26. Convocatòries i acords
26.1 La convocatòria de les sessions de la Junta Electoral Permanent la fa el president.
26.2 Perquè qualsevol reunió es dugui a terme vàlidament és indispensable que hi concorrin com a
mínim tres dels membres, i sempre el president i el secretari.
26.3 Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents; en cas d’empat decideix el vot
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del president.

Article 27. Competències
Són competències de la Junta Electoral Permanent:
a) Resoldre totes les consultes, queixes, reclamacions i recursos que es puguin produir a la
UB en matèria electoral.
b) Dictar instruccions en matèria de les competències que li corresponen.
c) Totes les que li atribueixi aquest Reglament i la resta de normativa vigent a la UB.

TÍTOL

III. DE LES ELECCIONS DE MEMBRES DEL CONSELL DE
DEPARTAMENT I DE CONSELLS DE SECCIÓ DEPARTAMENTAL

GOVERN,

DE CONSELLS DE

Capítol I. De l’elecció dels representants al Consell de Govern
Article 28
L’alumnat representant al Consell de Govern ha de ser alumnat claustral.

Article 29
Els representants de l’alumnat al Consell de Govern de la UB s’assignen segons els resultats que
obtenen les diverses candidatures a les eleccions claustrals. A aquest efecte, s’han de tenir presents els
pactes preelectorals que s’hagin acordat.

Article 30
Per a la provisió d’aquesta representació en el Consell de Govern de la UB, el sistema que s’ha d’utilitzar
és el mètode de Sainte-Laguë modificat (vegeu l’annex), extret del nombre de claustrals de les diverses
candidatures.

Article 31
31.1 Sempre que hi hagi algun membre claustral doctorand, com a mínim hi ha d’haver un
representant de doctorat al Consell de Govern.
31.2 Si un cop feta l’assignació segons el mètode de l’article anterior cap de les candidatures amb
representants al Consell de Govern no té un representant de doctorat, el darrer lloc del Consell
de Govern assignat l’ocupa un dels representants de doctorat de la candidatura amb més
representants d’aquesta circumscripció. Els empats s’han de resoldre segons els criteris següents:
a) El nombre més alt de vots de doctorat rebuts.
b) En cas d’empat, el nombre més alt de representants al Claustre Universitari (inclosos els
que no són de doctorat).
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c) En cas d’empat, per sorteig.
31.3 Si un cop feta l’assignació segons el mètode de l’article anterior una o més candidatures amb
representants al Consell de Govern té representants de doctorat, aquestes candidatures han
d’arribar a un acord perquè se satisfaci el primer punt d’aquest article. Si no s’arriba a cap acord,
el representant de doctorat ha de ser de la candidatura escollida segons els criteris següents:
a) El nombre més alt de representants de doctorat.
b) En cas d’empat, el nombre més alt de vots de doctorat rebuts.
c) En cas d’empat, la proporció més elevada de representants de doctorat escollits.
d) En cas d’empat, per sorteig.
Article 32
32.1 El vicerectorat encarregat dels afers estudiantils, seguint els criteris anteriors i en un termini de
cinc dies hàbils a partir de la proclamació dels resultats de les eleccions claustrals, ha de donar a
conèixer la composició del Consell de Govern de la UB a les candidatures que hi hagin obtingut
representació.
32.2 En cas que calgui arribar a l’acord esmentat en el darrer punt de l’article anterior, el mateix
vicerectorat s’encarrega de promoure’l. En tot cas, les candidatures involucrades han de tenir
coneixement previ de quin seria el resultat d’aplicar els criteris que s’inclouen en el punt
esmentat. L’acord s’ha de produir en un termini de deu dies hàbils des de la proclamació dels
resultats de les eleccions claustrals.

Article 33
33.1 Les candidatures que hagin obtingut representació en el Consell de Govern han de comunicar el
nom de les persones que les representen en un termini de quinze dies hàbils des de la
proclamació dels resultats.
33.2 En cas que alguna candidatura renunciï, expressament o tàcitament, a ocupar algun lloc assignat
al Consell de Govern, s’assignen els llocs vacants, excloent del repartiment les candidatures que
hi hagin renunciat.

Article 34
La composició del Consell de Govern només s’actualitza després d’unes eleccions parcials, si el nombre
d’alumnat claustral escollit representa, com a mínim, un terç del total.

Article 35
En cas de dimissió d’un estudiant membre del Consell de Govern, el vicerectorat encarregat dels afers
estudiantils disposa de deu dies hàbils per comunicar-ho a la candidatura que l’havia proposat, que al
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seu torn ha de suggerir un representant nou en el termini màxim de deu dies lectius des d’aquesta
comunicació.

Capítol II. Dels representants al consell de departament i al consell de secció departamental
Article 36
36.1 Les places corresponents a l’alumnat es distribueixen entre els diversos ensenyaments en els
quals els departaments i les seccions tinguin docència, de manera que siguin presents en tants
ensenyaments com es pugui. En cas de no poder ser presents en tots els ensenyaments, el criteri
que cal seguir és, en primer lloc, atorgar la plaça als ensenyaments que tinguin assignada una
docència de caràcter troncal o obligatori.
36.2 En tot cas, s’aplica el criteri d’atorgar plaça als ensenyaments que tinguin un nombre de
matriculats més elevat fins que es cobreixi la representació.
36.3 Una vegada dutes a terme les eleccions als consells d’estudis, en la primera reunió d’aquest
òrgan s’han d’escollir els representants als consells de departament que tinguin docència en
aquell ensenyament.

Article 37
El nombre de representants possibles per candidatura als consells de departament i de secció
departamental d’un mateix consell d’estudis és proporcional al nombre de vots obtinguts en les
eleccions al consell d’estudis.

Article 38
Els representants als consells de departament i de seccions departamentals es designen mitjançant les
propostes de les candidatures. Per designar les places que proposi cada candidatura, s’organitzen
rondes entre les candidatures. Les candidatures s’ordenen segons el nombre de vots obtinguts i,
mitjançant un portaveu, s’escull una plaça en cada consell de departament i secció departamental, de
manera que s’asseguri com a mínim una persona representant del consell d’estudis en cada
departament. Si queden places vacants, s’obre un període de quinze dies perquè l’alumnat de
l’ensenyament pugui presentar candidatures. En la candidatura hi han de constar el nom i els cognoms,
el cicle i el consell de departament o de secció departamental al qual es presenta. Un cop reunit
l’alumnat membre del consell d’estudis, es procedeix a la votació de les candidatures, que s’escullen per
majoria simple.

Article 39
La presidència de cada mesa —formada com queda establert en l’article 17 d’aquest Reglament— ha de
redactar una acta electoral en què constin les persones elegides i la candidatura que les ha proposades.
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L’acta s’ha d’enviar a la secretaria del centre perquè la trameti als diversos consells de departament i de
seccions departamentals afectats.

Article 40
En cas que es produeixi una vacant en un consell de departament o de secció departamental, per fer-ne
la substitució, la candidatura que va proposar el membre que ocupava la plaça que queda vacant ha de
presentar un escrit al cap o al coordinador d’estudis amb el nom de la persona substituta, sempre que
compleixi els requisits establerts en els articles 33 i 35.

TÍTOL IV. DEL REFERÈNDUM DE L’ALUMNAT
Article 41
Es pot dur a terme un referèndum de l’alumnat en tres àmbits: els ensenyaments, els centres i la UB. En
cada cas, hi poden participar els estudiants membres de cada àmbit.

Article 42
El referèndum de l’alumnat es pot convocar per tres vies diferents:
a) A petició de més d’un 50 % dels representants de l’alumnat membres del consell
d’estudis, la junta de facultat o el Claustre Universitari per dur-lo a terme en els
ensenyaments, els centres o la Universitat en general, respectivament.
b) A petició del Consell de l’Alumnat, com a decisió presa en la reunió del plenari amb el
suport de com a mínim dos terços de les persones assistents, si té el vistiplau del
vicerectorat encarregat dels afers estudiantils, per dur-lo a terme a tota la Universitat.
c) A petició de com a mínim un 10 % de l’alumnat pertanyent a un dels tres àmbits
assenyalats en l’article 41.

Article 43
43.1 La sol·licitud del referèndum ha d’anar acompanyada del text íntegre de la qüestió plantejada.
43.2 La sol·licitud del referèndum s’ha de presentar al vicerectorat encarregat dels afers estudiantils.
43.3 Aquest vicerectorat és l’encarregat de verificar que es compleixen les condicions de l’article
anterior. Amb aquest fi, s’usa el cens del curs acadèmic vigent en aquell moment.

Article 44
Posteriorment, el vicerectorat encarregat dels afers estudiantils comunica la data del referèndum en el
termini de vint dies lectius des de la presentació de la sol·licitud de convocatòria. En tot cas, el
referèndum sempre s’ha de dur a terme abans que la qüestió plantejada es voti en algun òrgan de
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govern. A més, el vicerectorat ha de facilitar els mitjans necessaris per difondre l’organització del
referèndum i ha de vetllar perquè tot l’alumnat de l’àmbit corresponent se n’assabenti.

Article 45
El deganat o la direcció del centre es responsabilitza del desenvolupament del referèndum al centre, i
ha de nomenar la mesa electoral com a molt tard tres dies lectius abans que es dugui a terme. El
desenvolupament de les votacions es fa de la mateixa manera que en les eleccions descrites en aquesta
normativa.

Article 46
46.1 El resultat del referèndum substitueix, en els òrgans de govern corresponents, els vots que
correspondrien als representants dels estudiants, sempre que la participació sigui igual o superior
a la participació electoral estudiantil en aquell àmbit en cadascuna de les eleccions mitjançant les
quals es van escollir els representants.
46.2 Si la participació en el referèndum és superior al 25 %, s’elimina el requisit de percentatges de
l’apartat anterior.
46.3 En cas que el percentatge de participació no superi el 10 %, el resultat del referèndum és
solament orientatiu.

TÍTOL V. DE LA REFORMA D’AQUEST REGLAMENT
Article 47
La iniciativa de reforma d’aquest Reglament correspon, com a mínim, a la quarta part dels membres del
plenari del Consell de l’Alumnat.

Article 48
48.1 L’aprovació de la reforma correspon, en primera instància, a l’alumnat del plenari del Consell de
l’Alumnat per majoria absoluta dels seus membres.
48.2 El debat i l’aprovació definitiva corresponen al Claustre Universitari, d’acord amb el que estableix
l’Estatut de la UB.

Disposicions addicionals
Primera
La interpretació d’aquest Reglament correspon a la Junta Electoral Permanent. Les resolucions
interpretatives del Reglament han de ser motivades.
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Segona
En tot allò que no s’hagi previst en aquest Reglament són aplicables les disposicions del Reglament
d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la UB.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums de l’alumnat de la UB,
aprovat pel plenari de l’alumnat el 4 de desembre de 2007 i pel Claustre Universitari el 6 de desembre
de 2007, i també la resta de disposicions que contradiguin aquesta normativa.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà que sigui aprovat en el Claustre Universitari de la UB.

Annex. Mètode de Sainte-Laguë
A continuació es descriu el funcionament del mètode de Sainte-Laguë modificat, que, segons aquest
Reglament, s’ha d’aplicar per determinar els aspectes següents:
a) El nombre de representants escollits per candidatura en funció dels vots de la
circumscripció.
b) El nombre de representants al Consell de Govern per aliança de candidatures en funció
dels claustrals escollits en cadascuna d’aquestes aliances.

Sigui N, el nombre de candidatures (alternativament, aliances de candidatures).
Sigui vj, el nombre de vots (alternativament, claustrals) de la candidatura (alternativament, aliança).
Es considera j-èsima, amb j d’1 a N.

Primera part del mètode
En començar, totes les llistes tenen 0 representants assignats i sj = 1, aleshores es procedeix a fer:
1. Es calculen tots els quocients vj/1,4.
2. Es repeteixen cíclicament els dos passos següents:
2.1 La llista amb el quocient més alt rep un representant, i s’incrementa sj en una unitat.
2.2 Es calcula el quocient vj/2sj + 1.

El procés s’acaba quan tots els representants han estat assignats. En cas d’empat, es decideix per
sorteig.
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Segona part del mètode
En cas que algunes de les llistes no tinguin prou candidats per ocupar tots els llocs que els han estat
assignats:
1. Es calcula el total de llocs que queden vacants a causa d’aquest fet.
2. S’ordenen de més gran a més petit els primers quocients no assignats del mètode de SainteLaguë de les candidatures que encara tinguin candidats que no hagin estat escollits (només un
quocient per llista).
3. S’eliminen les llistes que no hagin obtingut almenys un terç del quocient del total de vots
emesos a la circumscripció entre el nombre total de llocs que cal ocupar.
4. Seguint aquest ordre s’assigna un lloc per llista, fins que s’acabin els llocs disponibles o les
llistes.
5. En cas d’empat, es decideix per sorteig, sempre que no es tracti de candidatures afectades per
un sorteig en l’aplicació de la primera part del mètode, cas en què es prioritzen les candidatures
que en la primera part l’havien perduda.
Cal remarcar que, atesa l’aplicació de la segona part del mètode, cada llista conserva o bé augmenta en
un únic lloc la representació obtinguda en la primera part del mètode.
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