REGLAMENT D’ELECCIONS A ÒRGANS COL·LEGIATS I DE REFERÈNDUMS DELS
ESTUDIANTS 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. Modificat pel Plenari del Consell de l’Alumnat el 4 de desembre de 2018 i pel Claustre
universitari el 18 de desembre de 2018)

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació
1.1. Aquest Reglament regula les eleccions dels representants dels estudiants de la Universitat de
Barcelona als òrgans següents:
a) El Claustre Universitari, les juntes de centre i els consells d’estudis.
b) El Consell de Govern i els consells de departament.
1. 2. El Reglament també regula els referèndums dels 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 Universitat de Barcelona, per aquest Reglament i per les disposicions que en cada cas
dicti la Junta Electoral Permanent de la Universitat de Barcelona.
Article 3. Dret de sufragi
3.1. Tots els estudiants de la Universitat de Barcelona tenen 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.
El dret de sufragi, tant actiu com passiu, correspon a tots els estudiants que estiguin matriculats a la UB en
les condicions que s'estableixen en aquest reglament. En tot cas, els requisits han de reunir-se en la data
de la convocatòria de les eleccions i mantenir-se fins al dia de la votació.
Les eleccions a Claustre Universitari, juntes de centre i consells d’estudis es realitzaran mitjançant sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret, dins la circumscripció que pertoqui. L’elecció de membres del Consell
de Govern i consells de departament es realitzarà entre representants elegits.
3. 2. Són electors i elegibles els estudiants que figurin en el cens electoral
Estudiants matriculats a :
o Grau
o Màsters universitaris inclosos complements de formació
o Doctorat
A aquests efectes i llevat de manifestació en sentit contrari abans de la publicació definitiva del cens:

a) Formaran part del cens del personal acadèmic, els estudiants que tinguin un nomenament o
contracte com a personal docent i investigador,
b) Formaran part del cens del personal d'administració i serveis els estudiants que tinguin un
nomenament o contracte com a personal d'administració i serveis.
c) Formaran part del cens dels estudiants, els estudiants que gaudeixin d'un ajut de personal
investigador en formació, formalitzat com a contracte.
3.3. En les eleccions a un mateix òrgan col·legiat ningú no es pot presentar per més d'un col·legi o
circumscripció electoral, ni pot estar en dos censos. A aquests efectes:
a) Els estudiants que estiguin cursant un doble grau constaran en el cens del centre coordinador
de la titulació.
b) Els estudiants matriculats en dos o més títol oficials de la UB constaran en el cens del grau
matriculat en primer lloc.
c) Els estudiants matriculats en titulacions de grau, màster universitari i doctorat constaran en el
cens de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior
3.4. Són electors i elegibles els estudiants abans esmentats en el punt 2, 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: els estudiants 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 junta de centre: els estudiants matriculats al centre té dret de sufragi actiu i passiu.
La circumscripció electoral és el centre.
c) Eleccions a consell d’estudis: els estudiants matriculats a l’ensenyament té dret de sufragi actiu
i passiu. La circumscripció electoral és l’ensenyament.
3.5. El sufragi és un dret personal no delegable.
Article 4. Desenvolupament de les eleccions
4. 1. Les eleccions dels representants dels estudiants s’han de dur a terme un dia 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.
Article 5. Modificació de la data de les eleccions
5.1 Excepcionalment, 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. Per a cada circumscripció i elecció, sempre que s’hi hagin convocat eleccions, s’ha de dur a terme la
votació corresponent. No es duran a terme les votacions en les circumscripcions i eleccions on no s’hagi
presentat cap candidatura.
6.2. Una vegada consultat el Consell de l’Alumnat, el Consell de Govern convoca eleccions d’estudiants al
Claustre Universitari cada dos anys. Aquesta convocatòria serà simultània a la convocatòria de Personal
Acadèmic i Personal d’Administració i Serveis quan pertoqui. 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.
6.3. El deganat convoca eleccions a junta de centre i a consell d’estudis cada dos anys. Aquesta convocatòria
serà simultània a la convocatòria de PA i PAS quan pertoqui. El termini per fer la convocatòria és de cinc
dies lectius a partir de la data de la convocatòria d’eleccions al Claustre Universitari.
6.4. Les convocatòries establiran el règim i el calendari electoral, i hauran d'incloure:
- el nombre de representants a elegir.
- el termini d'exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació.
- el termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, amb els períodes de reclamació.
- el període destinat a la campanya electoral.
- la data de les votacions.
- la data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació.
Article 7. Publicació i difusió dels censos electorals
7.1. Per exercir el dret de sufragi cal estar inscrit en el cens electoral corresponent.
7.2. La Secretaria General, en cas d’eleccions a Claustre, i l’Administració de Centre, en els altres casos, han
de publicar el cens electoral provisional vuit dies a comptar de l’endemà de la convocatòria de les eleccions,
a l’efecte de consultes i reclamacions.
Dins d’aquest termini qualsevol persona interessada pot presentar reclamació als serveis administratius
que l’hagin elaborat, que s’han de pronunciar raonadament en el termini de dos dies.
7.3. 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 hàbils, però en tot cas abans de l’elecció.
7.4. En el termini de tres dies hàbils a comptar des que finalitzi el període d’exposició dels 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.

Article 8. Presentació de candidatures
8.1. S’entén per candidatura totes les llistes que es presenten en les diverses circumscripcions sota una
mateixa denominació.
Les candidatures es presenten en el termini de catorze dies a comptar de l’endemà de la convocatòria de
les eleccions.
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-i-quatre hores, el registre
en el qual s’hagi presentat l’ha de fer arribar:
a) En el cas d’eleccions a junta de centre o a consell d’estudis, a la secretaria del centre
corresponent.
b) En el cas d’eleccions al Claustre Universitari, a la Secretaria General.
8.3. En la presentació de les candidatures, hi han de constar les dades de la persona responsable de cada
candidatura. 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, en els termes de l’article 20.
b) Una fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport del representant de la candidatura.
c) Un número de telèfon i una adreça electrònica 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 per tots els candidats que apareixen a la llista. La llista
estarà dipositada a la Secretaria del centre per tal que els membres de la mateixa puguin
signar-la amb la presentació prèvia del DNI. Excepcionalment, i prèvia justificació, un membre
pot delegar en el responsable de la candidatura la signatura d’aquest document, adjuntant
una autorització signada i una còpia del seu DNI.
8.5. Els òrgans col·legiats i unipersonals de la UB poden utilitzar el número de telèfon i l’adreça electrònica
com a via de contacte amb els candidats en cas que siguin escollits.
8.6. 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 75% d’aquests llocs. En tot cas, sempre poden
figurar-hi tres candidats suplents.
8.7.Les candidatures s’han d’elaborar amb ple respecte a les normes del Codi Ètic d’Integritat i Bones
Pràctiques de la UB.
8.8. Les candidatures seran paritàries i es prioritzarà que l’ordre dels candidats mantingui la paritat.
Presentades les candidatures no s’admetran modificacions, llevat d’errors materials.
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 del cens electoral dels estudiants 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. Proclamació de les candidatures
10.1. La proclamació definitiva de les candidatures s’ha de fer durant els quatre dies següents a la
finalització del període de presentació de candidatures.
10.2. Les persones encarregades de fer les proclamacions definitives de les candidatures són:
a) La Secretaria General, en el cas de les eleccions al Claustre Universitari.
b) El Deganat, en el cas de les eleccions a Junta de centre o a Consell d’estudis.
10.3. En cas que 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.
10.4. Qualsevol candidatura a la qual s’hagi denegat la proclamació d’algun membre o de tots disposa d’un
termini de tres dies hàbils, 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.
Els acords de la Junta Electoral Permanent exhaureixen la via administrativa.
10.5. Tot candidat rebrà una notificació abans de la proclamació definitiva de les candidatures.
Article 11. Els pactes preelectorals
11.1. Els pactes preelectorals a què arribin les diverses candidatures proclamades definitivament són
vinculants als efectes de la representació dels estudiants en el Consell de Govern i la Comissió Permanent.
En cap cas els pactes no es poden produir entre candidatures d’una mateixa circumscripció i en una mateixa
elecció.
11.2. Per formalitzar un pacte preelectoral caldrà registrar un document en què figurin el nom de les
diferents candidatures i el del seu representant així com la signatura de cadascun d’ells.
11.3. Els pactes es poden presentar en qualsevol dels registres de la UB, en els horaris d’obertura
corresponents, fins a les 48 hores anteriors al dia de la votació. Un cop registrat el pacte, i en el termini
màxim de vint-i-quatre hores, el registre en el qual s’hagi presentat l’ha de fer arribar a la Secretaria General
o a l’Administració del Centre, segons l’elecció, que els publicarà al web de les eleccions.
Article 12. Interventors
Cada candidatura pot designar un interventor per mesa electoral. La designació s’ha de comunicar a la
Secretaria General o a l’Administració del Centre, segons l’elecció, 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. Els interventors hauran d'anar visiblement identificats durant la jornada
de votacions.
Article 13. Vot anticipat
13.1. La UB ha de vetllar perquè els estudiants pugui exercir el dret de vot mitjançant altres fórmules que
permetin tenir constància fefaent de la identitat del votant, 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 cinc dies abans de la data fixada per a la celebració de la votació.
Article 14. Campanya electoral
14.1. La campanya electoral té una durada de sis dies hàbils a comptar de l’endemà de la proclamació de
les candidatures.
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
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 del centre han de supervisar
aquest sorteig.
14.4. Al llarg de la campanya electoral, els candidats mantindran un comportament ètic, digne i respectuós
amb la institució i els membres de la comunitat universitària, ajustant-se estrictament al Codi Ètic
d’Integritat i Bones Pràctiques de la UB. No es permetran actuacions de menyspreu o acusacions personals.
Aquest fets, de produir-se, provocaran la intervenció immediata, a efectes cautelars, de la Junta Electoral
Permanent; i, si escau, l’aplicació del règim disciplinari que en cada cas correspongui.
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, amb total respecte al Codi Ètic
d’Integritat i Bones Pràctiques de la UB. En cap cas no pot contenir referències directes a altres
candidatures que no es puguin justificar documentalment.
15.3. 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 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 es responsabilitza de l’organització dels processos electorals al Claustre Universitari, a junta de
centre i a 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.

Article 17. Meses electorals
17.1. El nomenament dels membres de les meses el fa el deganat, 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. En el cas de simultaneïtat
d’eleccions de PDI, PAS i estudiants, a cada circumscripció electoral es constitueix una mesa com a mínim
amb tantes urnes com col·lectius que hagin d’elegir representants.
17.3. Sense perjudici del punt l’anterior, el Deganat pot constituir tantes meses com cregui necessari. En la
mateixa mesa es poden desenvolupar simultàniament eleccions al Claustre Universitari, a junta de centre
i a consell d’estudis.
17.4. Les meses electorals estan constituïdes per dos membres titulars: un membre del professorat (que la
presideix) i un membre dels estudiants. 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.
En cas de constituir-se Mesa única, estarà integrada per quatre membres titulars, dels quals, un personal
acadèmic amb vinculació permanent, que la presidirà, un del col·lectiu de l’altra professorat, un estudiant
i un personal d’administració i serveis; es nomenaran quatre membres suplents.
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 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’han de signar tots els membres
intervinents de la mesa i s’hi han de fer constar les alternances que s’hagin produït.
Article 18. Competències de les meses
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.
Article 19. Votació.
19.1. Les votacions es celebraran, en tots els processos electorals, el mateix dia que les votacions de PA i
PAS, quan coincideixin en el temps.
19.2. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui, sens perjudici del
que disposa l’article 13 d’aquest Reglament.
19.3. Abans d’exercir el dret de vot, cada elector ha d’acreditar la seva identitat, i la mesa ha de comprovar
la seva inclusió al cens electoral.

19.4. Els vocals han de marcar en l'exemplar del cens electoral, amb un signe suficientment visible, els
noms dels electors que hagin emès el vot, a l’efecte d'evitar-ne la duplicitat.
19.5. La votació s'inicia a les deu hores i continua sense interrupció fins a les vint hores, així com en el cas
de votació electrònica. Arribada aquella hora, només podran votar aquells electors que es trobin dins del
local i que encara no hagin votat.
19.6. Iniciada la votació, només es pot suspendre per causes de força major, cosa que s'ha 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 en l'acta corresponent.
19.7. En cas que el president observi l'absència de paperetes d'algun col·lectiu, ha de suspendre la votació
i sol·licitar pel mitjà més ràpid que el servei administratiu corresponent les subministri; en aquest cas la
votació es prorroga tant de temps com hagi estat interrompuda.
19.8. Una vegada finalitzada la votació, es dipositen a l’urna corresponent els vots del vot anticipat, després
d’haver verificat que els electors no han exercit el seu dret de vot d’altra forma. A continuació poden votar
els membres de la mesa electoral.
Article 20. Paperetes
20.1. Cada candidatura té la seva papereta individualitzada.
20.2. 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.
20.3. 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.
20.4. Les paperetes de votació es poden destruir un cop s’hagin resolt les possibles reclamacions contra la
proclamació dels resultats.
Article 21. Escrutini
21.1. L’escrutini és sempre públic.
21.2. Fet l’escrutini s'estén acta per duplicat dels resultats, que és signada per tots els membres de la mesa.
Hi ha de figurar necessàriament, el nombre de votants, els vots en blanc i els vots nuls, la distribució de
vots per candidats i candidatures i les incidències que calgui remarcar. Cada acta ha d’estar signada per tots
els membres de la mesa.

21.3. El president de la mesa és el responsable de fer arribar el sobre amb la documentació electoral (acta
electoral, cens electoral i paperetes) el mateix dia de la votació.
a) En el cas de les eleccions a Claustre Universitari, a la Junta Electoral Permanent
b) En el cas de les eleccions a junta de centre i a consell d’estudi, a la Secretaria General.
Article 22. Publicació dels resultats i proclamació de membres electes
22.1. En el cas de les eleccions a Claustre Universitari, la Junta Electoral Permanent es reuneix el primer dia
hàbil següent al de la votació i procedeix a l’escrutini general. En l’acte de l’escrutini general només poden
ser-hi presents, a més dels membres de la Junta Electoral Permanent, els candidats a claustrals i el personal
de suport a la Junta Electoral Permanent. Un cop realitzat l’escrutini, la Junta Electoral Permanent publica
els resultats i proclama els claustrals, d’acord amb el mètode de Sainte-Laguë modificat, segons la
disposició addicional 3 d’aquest Reglament
22.2. En les eleccions a junta de centre i a consell d’estudi, el primer dia hàbil següent al de la votació la
Secretaria General publica els resultats i proclama els membres electes, d’acord amb el mètode de SainteLaguë modificat.
22.3. Ni la Junta Electoral Permanent ni la Secretaria General no poden anul·lar cap acta ni cap vot. Les
seves atribucions es limiten a verificar el recompte i la suma de vots admesos per les meses. Només en el
cas d’errors materials es pot procedir a la rectificació.
Article 23. Vacants
23.1. 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.
23.2. 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.
23.3. En el supòsit que les vacants no es puguin cobrir per manca de candidats suplents, correspon al
Vicerectorat, el Deganat i/o el Cap d’Estudis promoure un acord entre les candidatures que tinguin
representació en cada àmbit.
Art. 24. Dels recursos contra els resultats electorals
24.1. Contra els resultats electorals es pot interposar recurs davant la JEP en el termini de 3 dies a comptar
des que han estat fets públics. La JEP resoldrà els recursos en el termini de 10 dies. Els acords de la JEP
exhaureixen la via administrativa.
24.2. Transcorregut el termini per interposar les reclamacions i recursos pertinents, o si s’escau, el termini
per resoldre’ls, la JEP procedirà a destruir les paperetes.
TÍTOL II. DE LA JUNTA ELECTORAL PERMANENT
Article 25. Composició
25.1. 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 en 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.
25.2. En cap cas no pot formar part de la Junta Electoral Permanent la persona que hagi presentat la seva
candidatura.
25.3. La durada de la designació dels membres representatius de la Junta Electoral Permanent és de dos
anys.
25.4. La UB proveeix la Junta Electoral Permanent de tots aquells mitjans personals i materials necessaris
per dur a terme les seves activitats.
Article 26. Competències i substitucions
26.1. 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.
26.2. La mateixa Junta Electoral Permanent és l’òrgan competent per acordar-ne la suspensió.
26.3. En cas de substitució, es procedeix a la designació dels membres nous seguint el procediment previst
en l’article anterior.
Article 27. Convocatòries i acords
27.1. La convocatòria de les sessions de la Junta Electoral Permanent la fa el president.
27.2. 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.
27.3. Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents; en cas d’empat decideix el vot del
president.
Article 28. 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 GOVERN, DE CONSELLS DE DEPARTAMENT
Capítol I. De l’elecció dels representants al Consell de Govern
Article 29
Els estudiants representant al Consell de Govern han de ser estudiants claustral.

Article 30
Els representants dels estudiants 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 31
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, extret del nombre de claustrals de les diverses candidatures.
Article 32
32.1. Sempre que hi hagi algun membre claustral doctorand, com a mínim hi ha d’haver un representant
de doctorat al Consell de Govern.
32.2. 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).
c) En cas d’empat, per sorteig.
32.3. 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 33
33.1. La Secretaria General, 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.
33.2. En cas que calgui arribar a l’acord esmentat en el darrer punt de l’article anterior, el vicerectorat
encarregat dels afers estudiantils té la responsabilitat 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 i s’ha de comunicar a la Secretaria General.
Article 34
34.1. 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.

34.2. 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 35
La composició del Consell de Govern només s’actualitza després d’unes eleccions parcials, si el nombre
d’estudiants claustrals escollits representa, com a mínim, un terç del total.
Article 36
En cas de dimissió d’un estudiant membre del Consell de Govern, la Secretaria General disposa de deu dies
hàbils per comunicar-ho a la candidatura que l’havia proposat, que al seu torn ha de suggerir un
representant nou en el termini màxim de deu dies hàbils des d’aquesta comunicació.

Capítol II. Dels representants al consell de departament
Article 37
37.1. Les places corresponents als estudiants es distribueixen entre els diversos ensenyaments en els quals
els departaments 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.
37.2. 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.
37.3. 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 38
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 39
39.1. Els representants als consells de departament 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’escullen les places a cobrir en cada departament segons el nombre establert en el Reglament de cada
departament.
39.2. Si queden places vacants, s’obre un període de quinze dies perquè els estudiants 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 reunits els estudiants membre del
consell d’estudis, es procedeix a la votació de les candidatures, que s’escullen per majoria simple.

Article 40
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.
L’acta s’ha d’enviar a la secretaria del centre perquè la trameti als diversos consells de departament
afectats.
Article 41
En cas que es produeixi una vacant en un consell de departament, 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 32 i 34.

TÍTOL IV. DEL REFERÈNDUM DELS ESTUDIANTS
Article 42
Es pot dur a terme un referèndum dels estudiants en tres àmbits: els ensenyaments, els centres i la UB. En
cada cas, hi poden participar els estudiants membres de cada àmbit.
Article 43
El referèndum dels estudiants es pot convocar per tres vies diferents:
a) A petició de més d’un 50 % dels representants dels estudiants membres del consell d’estudis,
la junta de centre o el Claustre Universitari per dur-lo a terme en els ensenyaments, els centres
o la Universitat en general, respectivament.
b) A petició de com a mínim un 10 % dels estudiants pertanyent a un dels tres àmbits assenyalats
en l’article 42.
Article 44
44.1. La sol·licitud del referèndum ha d’anar acompanyada del text íntegre de la qüestió plantejada.
44,2. La sol·licitud del referèndum s’ha de presentar al Vicerectorat encarregat dels afers dels estudiants.
44.3. El Vicerectorat encarregat dels afers dels estudiants és l’òrgan encarregat de verificar que es
compleixen les condicions de l’article anterior. Amb aquest fi, s’utilitza el cens del curs acadèmic vigent en
aquell moment.
Article 45
Posteriorment, el Vicerectorat encarregat dels afers dels estudiants 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 govern. A més, el
vicerectorat encarregat dels afers estudiantils ha de facilitar els mitjans necessaris per difondre
l’organització del referèndum i ha de vetllar perquè tots els estudiants de l’àmbit corresponent se
n’assabenti.

Article 46
El deganat 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 47
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 les darreres eleccions mitjançant les quals es van escollir els representants.

TÍTOL V. PROCEDIMENT DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA
Article 48. Definició de votació electrònica
48.1. El procediment de votació electrònica consisteix a emetre un vot electrònic des d'un dispositiu
connectat a la xarxa d’Internet fins a una urna digital remota ubicada en una ubicació protegida.
48.2. La votació electrònica suposa que el procediment d’emissió de vots per part dels votants i la
verificació dels vots emesos es fa a través d’ordinadors connectats a Internet. En qualsevol cas es faran
servir els mecanismes tècnics adients per garantir el màxim nivell de seguretat, utilitzant protocols
criptogràfics especials.
Article 49. Sistema informàtic electoral
49.1. La UB proveirà i proporcionarà el suport i els mitjans materials i tecnològics necessaris, en la mesura
que sigui econòmicament i tecnològicament possible, per a efectuar la votació electrònica. Les Facultats,
Escoles, Departaments i Instituts hauran de destinar aquests mitjans a la finalitat per a la qual han estat
facilitats, i hauran d’utilitzar-los amb la cura i diligència degudes.
49.2. La UB garantirà que la infraestructura tecnològica que dóna suport al sistema electoral contempli les
mesures de seguretat adequades pel correcte funcionament i servei de la votació electrònica.
49.3. La Junta Electoral Permanent la UB haurà d’establir, amb caràcter general o per a cada elecció en
concret, el contingut de la votació i els criteris d’ordenació de candidatures.
Article 50. Equip tècnic de suport
La Junta Electoral Permanent i les meses electorals estaran assistides per un equip tècnic de suport, que
s’encarregarà de vetllar pel correcte funcionament de les aplicacions i eines informàtiques utilitzades i de
resoldre les incidències de caràcter tècnic que es puguin generar durant el procés de votació electrònica.
Article 51. Funcions de les meses electorals en les votacions electròniques
A les funcions que les meses electorals tenen atribuïdes per aquest Reglament, se’ls afegiran en cas de
votació electrònica les funcions que es deriven de manera general del sistema de votació electrònica i,
específicament, la de custodiar les fraccions de la clau desxifradora de cara a garantir que aquestes no
puguin ser utilitzades per posar en risc la seguretat del sistema informàtic electoral i permetre la
reconstrucció de la clau desxifradora en el moment de l’escrutini.

Article 52. Operacions prèvies a la votació electrònica i inici de la votació electrònica
52.1. Abans d’iniciar la votació, el president o presidenta de la mesa electoral, en presència dels vocals i
l’equip tècnic de suport, i si fos el cas dels interventors o interventores, ha d’iniciar el sistema, el qual
generarà claus criptogràfiques de codificació i des xifratge.
52.2 La clau desxifradora es dividirà en fraccions i es distribuirà entre els membres de la mesa electoral.
Aquestes fraccions es faran secretes mitjançant una clau personal introduïda per cadascun dels membres.
A partir d’aquest moment es podrà iniciar la votació electrònica.
Article 53. De la votació electrònica
53.1. A la urna electrònica s’hi accedeix des de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona, mitjançant
qualsevol ordinador o dispositiu tecnològic que tingui accés a Internet. Els votants podran, en tot cas,
utilitzar els ordinadors que la UB té ordinàriament a disposició dels membres de la comunitat universitària.
53.2. Per participar en la votació, l’elector, a més de constar en el cens definitiu, haurà d’utilitzar els
sistemes d’identificació i autentificació que la UB determini. El programa detectarà l’elector i li permetrà
votar en la elecció o eleccions on estigui autoritzat.
53.3. Els i les votants hauran de connectar-se a l’adreça electrònica de les eleccions que s’hagi indicat. En
cas de no poder connectar-se, es posarà en coneixement de la mesa electoral a efectes de prendre les
oportunes mesures i resoldre la incidència.
53.4. Una vegada els i les votants s’hagin identificat podran accedir a la votació electrònica.
53.5. El o la votant, un cop ha dipositat el seu vot a l’urna electrònica, rebrà un rebut amb un número
identificador confirmant que el vot ha estat emès correctament i que podrà imprimir abans de tancar la
sessió. El votant podrà comprovar que el seu vot ha estat escrutat consultant el número identificador en el
Portal de Rebuts al qual es pot accedir des de la Seu Electrònica.
53.6. Només es podrà emetre un vot per votació.
Article 54. De les incidències durant el procediment de votació electrònica
54.1. Si per qualsevol causa tècnica no és possible iniciar l’acte de la votació o de l’escrutini, o s’interrompen
una vegada iniciats, la Junta Electoral Permanent, en funció de la durada i naturalesa de la incidència podrà
prorrogar la durada del període de la votació electrònica, ajornar la votació o l’escrutini, o acordar que la
votació es porti a terme per mitjà de vot presencial, establint a aquests efectes els terminis pertinents i la
resta de qüestions que estimi oportunes.
54.2. Quan resulti necessari, la Junta Electoral Permanent podrà acordar la destrucció dels vots i de les
claus criptogràfiques, establint el que correspongui en relació a la nova forma i data de votació.
Article 55. Finalització de la votació electrònica i realització de l’escrutini
55.1. A l’hora indicada en el calendari electoral finalitzarà la votació electrònica i cap elector o electora
podrà accedir a l’adreça electrònica que dona accés a la URL de votació. La durada de la votació podrà ser
inferior a la votació presencial.

55.2. Finalitzat el període de votació electrònica, es procedirà a l’escrutini, que serà públic. Els membres
de la Mesa electoral, en presència d’un o més membres de l’equip tècnic de suport i dels interventors o
interventores, si n’hi ha, procediran a reconstruir la clau desxifradora, descodificar els vots i iniciar
l’escrutini.
55.3. Per tal de reconstruir la clau desxifradora, que permetrà la interpretació dels vots electrònics, els
membres de la mesa electoral hauran d’aportar la seva fracció de la clau desxifradora i la descodificaran
amb la seva paraula de pas. Es requerirà la totalitat de la clau desxifradora per a reconstruir-la. Una vegada
reconstruïda la clau desxifradora s’iniciarà l’escrutini electrònic.
55.4. El procés d’escrutini ha de garantir que es trenca de forma fefaent la relació entre el votant i el sentit
del seu vot, eliminant-se qualsevol correlació que permeti desxifrar correctament els vots rebuts durant el
procés de votació.
55.5. Es considerarà vot electrònic en blanc el que s’emeti omplint la casella prevista a tal efecte en la
pantalla de votar.
Article 56.- Custòdia de la clau desxifradora i dels vots electrònics
56.1. Una vegada la mesa electoral hagi realitzat l’escrutini remetrà a la Junta Electoral Permanent,
juntament amb les actes de constitució de la mesa i d’escrutini, les claus desxifradores que permeten
accedir als vots emesos electrònicament.
56.2. Realitzat l’escrutini general, les claus desxifradores seran custodiades pel secretari general o la
secretària general fins al moment de la seva destrucció.
Article 57. Destrucció de les claus desxifradores i dels vots electrònics
57.1. No es podran destruir els vots electrònics que hagin estat objecte d’impugnació o reclamació, ni, per
tant, la clau desxifradora.
57.2. Una vegada ferma la proclamació definitiva d’electes, el secretari general o la secretària general, amb
la presència d’un membre de l’equip tècnic de suport, i amb els membres de al mesa electoral, procedirà
a la destrucció de la clau desxifradora que permet obrir l’urna electoral i dels vots electrònics dipositats a
l’urna electrònica remota.

TÍTOL VI. REFORMA D’AQUEST REGLAMENT
Article 58
58.1. La iniciativa de reforma d’aquest Reglament correspon, com a mínim, a la quarta part dels membres
del plenari del Consell de l’Alumnat.
58.2. També podran iniciar el procediment el Rector i el Consell de Govern, amb prèvia consulta i aprovació
del Consell de l’Alumnat.
58.3. 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.
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.
Tercera. Mètode de Sainte-Laguë
El mètode de Sainte-Laguë modificat 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 = 0, 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.
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 Sainte-Laguë 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.

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

