REGLAMENT GENERAL D'ELECCIÓ I FUNCIONAMENT
DELS ÒRGANSDE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aprovat per acord de la Junta de Govern de 23 de març de 1993, modificat per acord
de 29 d'octubre de 1993.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 87.b dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, estableix que:
“Són competències de la Junta de Govern, d'acord amb allò que s'estableix en els
diferents títols d'aquests Estatuts:
[...]
b) elaborar la normativa de funcionament intern de la Universitat en aquells aspectes
que no hagin estat establerts pel Claustre Universitari”.
Per tal de proporcionar als òrgans d'aquesta Universitat una normativa referent a
eleccions i funcionament, i en compliment de l'article esmentat, la Junta de Govern
aprova aquest Reglament.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
1. Aquesta normativa reglamentària ‚és d'aplicació i regula:
a) Les eleccions del personal acadèmic per a membres dels òrgans col·legiats
de la Universitat de Barcelona: el consell de divisió i el consell d'estudis, òrgans
d'elecció indirecta; la junta de facultat i escola universitària i el consell del
departament, òrgans d'elecció directa.
b) El funcionament dels òrgans col·lectius d'aquesta Universitat i l'elecció, en el
seu si, dels òrgans unipersonals: president de divisió, degà i director d'escola
universitària, director de departament i cap d'estudis.
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2. Aquesta normativa reglamentària és d'aplicació supletòria per a l'elecció i el
funcionament dels òrgans de la Universitat de Barcelona.
3. Les eleccions dels estudiants i del personal d'administració i serveis per a
membres dels òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona, es regeixen per la
seva normativa pròpia.

TÍTOL PRIMER
ELECCIONS

CAPÍTOL I
DRET A SUFRAGI
Article 2
1. El dret a sufragi actiu correspon al personal acadèmic (recollit a l'article 173 dels
EUB) que no es trobi en cap dels supòsits a què fa referència l'article següent.
2. Per exercir el dret al sufragi actiu és indispensable estar inscrit al cens electoral
corresponent elaborat d'acord amb allò que estableix l'article 174 dels Estatuts de la
Universitat de Barcelona.
3. Els professors exerciran els seus drets electorals a la Facultat o Escola
universitària on estiguin vinculats administrativament, independentment d'on
exerceixin la seva activitat docent. En el supòsit de trobar-se en situació de comissió
de serveis o serveis especials, exerciran el dret de sufragi en el Centre on es trobin
vinculats administrativament.
Article 3
1. Estan mancades del dret de sufragi actiu aquelles persones que es trobin en
qualsevol dels supòsits que estableix l'art. 3 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny,
electoral general, en allò que els sigui d'aplicació.
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2. És elegible, per formar part dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona,
d'acord amb el que estableixen els Estatuts, articles 16, 28, 37, 98 i concordants, tot
el personal acadèmic que no incorri en cap causa d'inelegibilitat.
Són causes d'inelegibilitat, a més de les previstes a l'article 6 de la Llei 5/85, les
següents:
. la suspensió temporal preventiva durant la tramitació d'un procediment judicial
o disciplinari, amb un màxim de 6 mesos.
. el fet de no tenir dedicació a temps complet. Aquesta causa d'inelegibilitat és
d'aplicació exclusivament als òrgans unipersonals de govern.
. la suspensió ferma per condemna criminal o sanció disciplinària, mentre durin
aquestes.
. la comissió de serveis a la mateixa Universitat o en una altra Administració
pública durant el temps de permanència en aquesta situació administrativa.
. l'any sabàtic, en tota la seva durada.
. la llicència per estudis (3/12 mesos).
. en el cas dels professors, el fet que estiguin absents de la docència o
investigació per trobar-se en situació d'invalidesa provisional (a partir dels 18
mesos), o d'incapacitat laboral transitòria (3/18 mesos).
3. Les causes d'inelegibilitat sobrevingudes als representants escollits com a
membres d'òrgans col·legiats o òrgans unipersonals de govern seran causa de
cessament des del moment en què es trobin en algunes d'aquestes circumstàncies.
Article 4
1. Són elegibles, en les condicions establertes pels articles 18, 29, 38 i concordants
dels Estatuts de la Universitat de Barcelona:
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a) Per al càrrec de president de divisió, els professors ordinaris vinculats
administrativament a les facultats i escoles universitàries integrants de la divisió.
A aquest efecte, no es consideren professors ni els investigadors ni els ajudants.
b) Per al càrrec de degà de facultat o director d'escola universitària, els
professors ordinaris vinculats administrativament a la facultat o escola
corresponent.
c) Per al càrrec de director de departament s'estableixen dues fases. En la
primera, l'elecció es produeix entre els catedràtics que presentin la seva
candidatura i que hagin obtingut el suport d'un terç dels membres del
departament. En cas que no n'hi hagi, s'obre una segona fase en la qual
s'elegeix el director de departament entre els professors titulars que presentin la
seva candidatura i que hagin obtingut el suport d'un terç dels membres del
departament. El suport obtingut pels candidats ha d'estar degudament
documentat.
2. Són inelegibles per a aquests càrrecs unipersonals de govern els professors que
ocupin un altre càrrec de govern unipersonal de la Universitat de Barcelona, o que
es trobin en qualsevol de les causes d'inelegibilitat de l'article anterior.
Article 5
La qualificació d'inelegibles és procedent respecte d'aquells que incorrin en alguna
de les causes d'inelegibilitat, després de ser presentada la candidatura i fins al dia
que tinguin lloc les eleccions.
Article 6
Els professors emèrits podran votar i ser votats com a membres d'òrgans col·legiats,
mentre exerceixin la seva activitat docent o investigadora i tinguin el contracte en
vigor.
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CAPÍTOL II
SISTEMA ELECTORAL
Article 7
El sistema d'elecció és majoritari.
Article 8
1. Seran proclamats membres electes de l'òrgan col·legiat aquells candidats que
obtinguin el major nombre de vots. En cas d'empat en el nombre de vots, el resultat
es decidirà pel sorteig que haurà de realitzar la mesa en el mateix acte.
2. En el cas de cessament d'un proclamat membre d'un òrgan col·legiat de la
Universitat de Barcelona, aquest membre serà substituït pel següent m‚s votat; si
existeix empat, s’haurà de decidir el resultat per sorteig.
A aquest efecte, les meses electorals han d'estendre una acta en la qual figurin tots
els candidats amb el nombre de vots obtinguts per cadascun. En tot cas, no podrà
renovar-se l’òrgan col·legiat en més d'un terç del nombre legal de membres de
l’òrgan.
3. Es procedirà a convocar noves eleccions quan l’òrgan col·legiat no tingui el
nombre de membres necessaris per a la formació del quòrum requerit en l’elecció
dels òrgans unipersonals de govern.
4. Quan no hagi estat elegida la totalitat del nombre legal de membres de l’òrgan
col·legiat, es procedirà a convocar eleccions parcials en el termini de 15 dies des de
la data del nomenament dels membres de l’òrgan que han estat escollits. De no
cobrir-se totes les places, s’aplicarà el que estableix el punt tercer.
Article 9
1. L’òrgan col·legiat durà a terme la reunió constitutiva en el termini màxim de 10
dies des del nomenament dels candidats.
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2. En la constitució de l’òrgan col·lectiu per a l’elecció dels òrgans unipersonals serà
necessari que compareguin, en primera convocatòria, el president, el secretari i la
majoria absoluta del nombre legal de membres de l’òrgan; i en segona convocatòria,
que es reunirà mitja hora després de la primera, serà suficient, a més del president i
del secretari, la compareixença d'un terç dels membres legal de membres de l’òrgan.
3. Un cop constituït l’òrgan per ser escollit s’haurà d'obtenir, en primera volta, la
majoria absoluta dels vots emesos. Si cap dels candidats no obté aquesta majoria,
s’haurà de procedir immediatament a una segona elecció en què serà suficient
l’obtenció per un candidat de la majoria simple dels vots emesos.
4. En el cas que cap candidat no obtingui la majoria simple, la mesa d'edat aixecarà
la sessió i la convocarà de nou per al dia següent acadèmicament hàbil, amb l’únic
punt de l'ordre del dia de l’elecció del càrrec unipersonal de govern. D’aquí en sortirà
elegit qui obtingui el major nombre de vots emesos. En cas d'empat en el nombre de
vots, el resultat es decidirà pel sorteig que haurà de realitzar la mesa en el mateix
acte.

CAPÍTOL III
DISPOSICIONS GENERALS DEL PROCEDIMENT A LES ELECCIONS DIRECTES
DELS ÒRGANS DE GOVERN (JUNTA DE FACULTAT I ESCOLA
UNIVERSITÀRIA I CONSELL DE DEPARTAMENT)
Article 10
1. Les eleccions del personal acadèmic per a membres dels òrgans col·legiats de la
Universitat de Barcelona, seran convocades pel president de l’òrgan 30 dies abans
de l’expiració del mandat de l’òrgan col·legiat, i se celebraran abans de passats 40
dies des de la data de la convocatòria.
2. En coincidir l’expiració del mandat de l’òrgan col·legiat i de l’òrgan unipersonal que
el presideix, aquest procedirà a convocar les eleccions d'acord amb el punt primer
d'aquest article i, al mateix temps, convocarà l’elecció de l’òrgan unipersonal que
tindrà lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan col·legiat. Durant el temps que
excedeixi del seu mandat, actuarà en funcions.
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3. En cas que el president de òrgan es trobi en algun dels supòsits que recull l'article
15, la persona designada en el mateix art. 15 esmentat procedirà, en el termini
màxim de 5 dies, a convocar les eleccions del personal acadèmic per a membres de
òrgan col·legiat, i al mateix temps convocarà l’elecció de òrgan unipersonal, la qual
tindrà lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan col·legiat. Durant aquest temps
aquesta persona actuarà en funcions.
Article 11
1. En produir-se la dimissió o renúncia en bloc de tots els membres de òrgan
col·legiat, el degà o director procedirà, en el termini de 48 hores, a convocar noves
eleccions que se celebraran abans de passats 20 dies des de la data de la
convocatòria. Tots els terminis del procediment electoral quedaran reduïts a la meitat
dels previstos per al procediment ordinari.
2. En coincidir la dimissió o renúncia de òrgan col·legiat amb l’expiració del mandat
del degà o director, aquest supòsit es resoldrà d'acord amb el que s'estableix a
l'article 10.3. En el cas de coincidir amb la dimissió, el cessament o altres
circumstàncies que impedeixin la reincorporació del director o degà, el rector,
d'acord amb l'article 80.k) dels EUB, nomenarà un suplent per tal que procedeixi a
convocar les eleccions.

CAPÍTOL IV
ELECCIONS DIRECTES DELS MEMBRES
D'ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN
Article 12
1. Per a les eleccions directes a òrgans de govern de la Universitat de Barcelona,
integraran l’administració electoral la Junta Electoral Permanent i les meses
electorals.
2. La mesa electoral està composta pel president i el secretari de òrgan col·legiat en
qüestió. En cas que algun d'aquests membres es presenti a l’elecció per a membre
de òrgan col·legiat, serà substituït, respectivament, pel membre més gran o més jove
dels membres sortints de òrgan.
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Article 13
L'administració electoral ha de garantir la transparència i objectivitat del procés
electoral i el principi d'igualtat.

CAPÍTOL V
DISPOSICIONS GENERALS DEL PROCEDIMENT A LES
ELECCIONS INDIRECTES DELS ÒRGANS DE GOVERN
Article 14
Les eleccions dels òrgans unipersonals de govern seran convocades pel càrrec
sortint i, en el seu defecte, per les persones previstes a l'article següent, 30 dies
abans de l’expiració del seu mandat, i se celebraran abans de passats 40 dies des
de la data de la convocatòria.
Article 15
1. En produir-se la dimissió, cessament o altres circumstàncies que impedeixin la
reincorporació de l’òrgan unipersonal de govern, el vice-president de la divisió, el
vice-degà o vice-director de la Junta, el catedràtic de més edat del departament, el
professor de més edat del consell d'estudis, segons que es tracti de l’elecció del
president de divisió, degà, director d'escola universitària, director de departament o
cap d'estudis respectivament, es farà càrrec de la gestió de òrgan col·legiat i
procedirà en el termini dels 2 dies hàbils següents a convocar noves eleccions que
se celebraran abans de passats 20 dies des de la data de la convocatòria. Els
terminis del procediment ordinari quedaran reduïts a la meitat. En cas de no existir el
substitut corresponent, el suplent serà el catedràtic, titular o professor més antic per
aquest ordre.
2. En el cas que les causes que provoquen el cessament es puguin preveure
anticipadament, el president de la divisió podrà autoritzar l’aplicació del procediment
previst a l'art. 14.
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SECCIÓ 1A.
DE L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE DIVISIÓ
I DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DIVISIÓ
Article 16
1. El president de divisió sortint convocarà les juntes de les facultats i escoles
universitàries que integren la divisió a una reunió conjunta, presidida per la mesa
d'edat, que estarà integrada pel degà o director de més edat de les facultats i
escoles universitàries de la divisió, assistit pel secretari més jove, i un estudiant i un
membre del PAS escollits per sorteig. Llavors es procedirà a l’elecció del president
de la divisió.
2. En el cas que algun dels membres de la mesa es presenti a l’elecció, serà
substituït, respectivament, pel següent degà/director o secretari que correspongui
per raó d'edat.
3. En cas que sigui necessari, integraran la mesa el professor de més edat de tots
els membres de les juntes, en qualitat de president, i el professor més jove com a
secretari.
4. El president de la divisió, a l'efecte de constituir el nou consell,
a. requerirà a les facultats i escoles universitàries que escullin els dos professors
que, per a cadascuna, integren el consell de divisió. L’òrgan col·legiat durà a
terme la reunió constitutiva en el termini màxim de deu dies des del nomenament
dels candidats,
b. convocarà als ajudants dels departaments de la divisió i procedirà a convocar
l’elecció dels dos ajudants previstos en l'article 16.h) dels EUB.
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SECCIÓ 2A.
DE L’ELECCIÓ DE DEGÀ, DIRECTOR D'ESCOLA
UNIVERSITÀRIA I DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Article 17
1. El degà, director d'escola universitària o director de departament convocarà
l’òrgan col·legiat, el qual procedirà a l’elecció de òrgan de govern unipersonal.
Aquesta sessió estarà presidida per la mesa, que estarà integrada pel professor de
més edat, assistit pel professor més jove en qualitat de secretari, i un estudiant i un
membre del PAS més jove i de més edat, respectivament.
2. En el supòsit que algun dels membres de la mesa es presenti a l’elecció, serà
substituït, respectivament, pel professor de més edat en qualitat de president i pel
professor més jove com a secretari.

SECCIÓ 3A.
DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D'ESTUDIS
I DE L’ELECCIÓ DEL CAP D'ESTUDIS
Article 18
1. El cap d'estudis sortint requerirà als departaments que tenen encomanada la
docència de l'ensenyament corresponent que escullin el/s professor/s que els han de
representar al consell d'estudis. Simultàniament, convocarà el nou consell d'estudis,
el qual, en la seva sessió constitutiva, presidida pel professor de més edat, assistit
pel professor més jove en qualitat de secretari, i l'estudiant de més edat, procedirà a
l’elecció del nou cap d'estudis.
2. En el supòsit que algun dels membres de la mesa es presenti a l’elecció, serà
substituït, respectivament, pel professor de més edat en qualitat de president i pel
professor més jove com a secretari.

10

CAPÍTOL VI
PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ
DE CANDIDATURES
Article 19
1. Les candidatures s'han de presentar en un termini de 15 dies des de la
convocatòria de les eleccions.
2. Les candidatures per a eleccions a junta de facultat i escola universitària hauran
de constar de llistes obertes. Per a les eleccions a departaments i divisions, les
candidatures seran individuals.
Article 20
1. Les candidatures es formalitzaran a la secretaria de la facultat o escola
universitària excepte per a l’elecció de president de divisió en què es formalitzaran a
la secretaria de la divisió.
2. La secretaria de la facultat o escola universitària on s'hauran de formalitzar les
candidatures a cap de departament o membres del consell de departament, serà
aquella on resideixi la direcció del departament.
3. Transcorregut el termini de presentació de candidatures sense que n'hi hagi cap,
el president, degà, cap d'estudis o director, en el termini de 48 hores, procedirà a
obrir un nou termini de 5 dies per a la presentació de candidats. Esgotat aquest
termini sense candidats, el rector nomenarà provisionalment l’òrgan unipersonal en
funcions.
Article 21
La proclamació de les candidatures tindrà lloc entre el quinzè i el vintè dia posterior a
la convocatòria d'eleccions pel president del consell de divisió corresponent, excepte
en les eleccions d'aquest càrrec que seran proclamades per la Junta Electoral
Permanent.
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Article 22
1. A partir de la proclamació, qualsevol candidat exclòs o a qui se li hagi denegat la
proclamació, disposa d'un termini de 8 dies hàbils per interposar recurs contra els
acords de proclamació davant de la Junta Electoral Permanent. La Junta haurà de
resoldre en un termini màxim de 10 dies.
2. Contra la proclamació o denegació de la Junta Electoral Permanent, no s’admetrà
reclamació de cap mena, llevat de la sol·licitud de correcció d'errors materials.

CAPÍTOL VII
LA VOTACIÓ

SECCIÓ 1A.
DELS CANDIDATS A MEMBRES
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Article 23
1. El vot és secret i s'exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui,
sens perjudici del que disposa l'article següent.
2. Per a la votació de candidats per llistes obertes, es confeccionarà una única
papereta on constaran els noms dels candidats per ordre alfabètic, i en la qual
l'elector assenyalarà els noms dels candidats escollits en un nombre màxim del 75%
corresponent al nombre legal de membres de l’òrgan.
Article 24
Els electors que prevegin que no seran presents a la Universitat el dia de la votació
poden votar subjectant-se a les normes següents:
1. L'elector ha de sol·licitar a la secretaria del centre, unitat o servei on estigui
vinculat administrativament, la corresponent certificació d’inscripció en el cens,
en el període comprès des de la data de la convocatòria fins a 5 dies abans de
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l’elecció. El centre, unitat o servei ha d'anotar les sol·licituds, a l'efecte d'evitar la
duplicació de vot.
Aquesta sol·licitud s'ha de fer personalment i en el mateix acte l'elector ha de
recollir la certificació, les paperetes de vot i els sobres electorals, si és el cas. En
cas d’absència temporal perllongada que impedeixi la formulació personal de la
sol·licitud, fet que s’haurà d'acreditar, aquesta sol·licitud podrà ser efectuada en
nom de l'elector per una persona degudament autoritzada que acrediti la seva
identitat i representació amb DNI.
2. L'elector introduirà la papereta de vot en el sobre electoral i el tancarà.
Després s’haurà d'introduir aquest sobre electoral, juntament amb la certificació
d’inclusió en el cens, en un altre sobre ordinari, tancar-lo i indicar-hi a quines
eleccions correspon.
3. El vot així realitzat quedarà dipositat o haurà d'haver arribat, en el cas de ferse per correu, en sobre tancat a la secretaria de la facultat o escola universitària
on se celebrin les eleccions, amb una antelació mínima d'un dia abans de
l’elecció, perquè sigui custodiat fins al dia de les votacions, en què s'ordenarà el
seu lliurament a la corresponent mesa electoral en el moment en què es
constitueixi.
Article 25
1. La votació, una vegada iniciada només es podrà suspendre per causes de força
major, fet que s’haurà de posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral
Permanent.
2. En cas de suspendre la votació, el president de la mesa ordenarà destruir els vots
emesos i dipositats a les urnes, i ho consignarà així a l'acte de l'escrutini.
Article 26
Arribada l'hora assenyalada per a la finalització de la votació, només podran votar
aquells electors que es trobin dintre del local i que no hagin votat, i finalment, els
membres de la mesa electoral.
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SECCIÓ 2A.
DELS CANDIDATS A ÒRGANS UNIPERSONALS
Article 27
1. L’elecció de president de divisió, degà o director d'escola universitària, cap de
departament i cap d'estudis ha de ser secreta.
2. Es procedirà a instal·lar una urna i facilitar sobres i paperetes de cadascuna de les
candidatures. La mesa comprovarà la identitat del membre que vota i anotarà
l'efectiva emissió del vot de l'interessat, a mesura que els electors vagin dipositant el
seu vot a l'urna. Sempre han de votar en últim lloc el secretari i el president de la
mesa, per aquest ordre.
3. No s'admet el vot per correu a l’elecció dels candidats a òrgans unipersonals.
Article 28
Iniciada l’elecció, no podrà ser interrompuda per cap motiu, i cap membre de òrgan
no podrà entrar o sortir del lloc on es dugui a terme la votació fins que aquesta no
finalitzi.

CAPÍTOL VIII
ESCRUTINI
Article 29
1. La mesa electoral ha de realitzar l'escrutini quan finalitzi la votació. Abans de
tancar les urnes, el president ha d'introduir-hi els vots rebuts per correspondència.
2. L'escrutini és públic i es farà ininterrompudament, llevat que hi hagi causes de
força major.
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Article 30
1. Seran nul·les les paperetes amb més candidats dels que correspongui, segons el
que estableix l'article 23.2, amb esmenes o il·legibles.
2. Seran vàlides les paperetes que continguin el nom del/s candidat/s proposat/s, i
les que estiguin en blanc, sense perjudici d’allò que s'estableix per a l’elecció òrgans
col·legiats.
3. La mesa és òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes sense que la
decisió es pugui recórrer en aquest acte.
Article 31
Fet l'escrutini, la mesa procedirà a estendre'n l'acta, on constaran els vots obtinguts
per cadascun dels candidats i serà signada pels membres de la mesa. La mesa farà
públics immediatament els resultats electorals, en el termini de 24 hores els
trametrà, junt amb un sobre tancat i segellat que contingui les paperetes, a la Junta
Electoral Permanent. També‚ trametrà còpia a la Secretaria General a l'efecte del
seu nomenament, si s'escau. Transcorregut el termini per presentar recurs, la Junta
Electoral Permanent procedirà a destruir les paperetes.
Article 32
Un cop fets públics els resultats electorals queda obert un termini de 3 dies hàbils
per a la presentació de recursos, que s’haurà de realitzar mitjançant un escrit
adreçat al president de la Junta Electoral Permanent. La Junta Electoral resoldrà en
un termini màxim de 10 dies.
Article 33
1. El nomenament dels càrrecs unipersonals els efectuarà el rector de la Universitat
de Barcelona.
2. Els membres dels òrgans col·legiats seran nomenats pel president de la divisió
corresponent en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la convocatòria de
les eleccions.

15

Article 34
Durada dels càrrecs
Els càrrecs de president de divisió, degà de facultat, director d'escola universitària,
cap d'estudis i director de departament tindran la durada que s'estableixi als Estatuts
de la Universitat de Barcelona.

TÍTOL SEGON
NORMES DE FUNCIONAMENT
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS PRÈVIES
Article 35
1. Els òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona es regeixen per la Llei
30/1992, les normes que els creen que, en tot cas, establiran la seva composició i
funcions i per aquells reglaments que, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de
Barcelona, s'hagin atorgat.
2. Supletòriament es regeixen per les normes d'aquest Reglament, excepte el
Claustre, el qual es regeix per les seves normes, d'acord amb l'article 69 dels
Estatuts de la Universitat de Barcelona.
3. Aquesta normativa s’aplicarà a tots els membres d'aquests òrgans col·legiats.
Article 36
La participació dels membres electius a òrgan col·legiat és personal i indelegable,
llevat del que ho sigui per raó del seu càrrec i pugui ser suplert per la persona que el
substitueixi o que reglamentàriament s'estableixi.
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Article 37
Els membres dels òrgans col·legiats de la Universitat tenen l’obligació d'assistir a les
sessions.
Article 38
1. En cada òrgan col·legiat correspon al president:
a. Assumir la representació de òrgan.
b. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació
de l'ordre de dia, tenint en compte, si s'escauen, les peticions de la resta de
membres formulades amb la suficient antelació.
c. Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls
per causes justificades.
d. Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
e. Assegurar l'acompliment de les lleis.
f. Visar les actes i certificacions dels acords de òrgan.
g. Exercir totes aquelles funcions que siguin inherents a la seva condició de
president de òrgan.
2. En casos d’absència, vacant, malaltia o una altra causa legal, el president serà
substituït pels vice-presidents segons l'ordre de nomenament. Si no n'hi ha, pel
professor ordinari més antic. Si dos o més professors tenen la mateixa antiguitat, el
substituirà el de més edat.
Article 39
1. En cada òrgan col·legiat correspon als seus membres:
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a. Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria amb
el contingut de l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que
figurin a l'ordre del dia estarà a disposició dels membres en el mateix termini.
b. Participar en els debats de les sessions.
c. Exercir el seu dret de vot i formular el seu vot particular, com també‚expressar
el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.
d. Formular precs i preguntes.
e. Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions
assignades.
f. Totes aquelles funcions que siguin inherents a la seva condició.
2. Els membres d'un òrgan col·legiat no poden atribuir-se les funcions de
representació reconegudes a aquest, excepte que expressament els les hagin
atorgat per una norma o per un acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret,
pel mateix òrgan.
Article 40
1. Els òrgans col·legiats tenen un secretari que ha de ser un membre del mateix
òrgan.
2. La designació i cessament es realitzaran segons el que disposen les normes
específiques de cada òrgan i, en el seu defecte, per acord del mateix òrgan. La
substitució temporal del secretari correspon al vocal més jove.
3. Correspon al secretari de òrgan col·legiat:
a. Assistir a les reunions amb veu i vot.
b. Realitzar la convocatòria de les sessions de òrgan per ordre del seu president,
i també‚les citacions als membres de l’òrgan.
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c. Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits
dels quals s'hagi de tenir coneixement.
d. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les
sessions.
e. Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f. Totes aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició de
secretari.

CAPÍTOL II
CONVOCATÒRIES I SESSIONS
Article 41
Les sessions seran ordinàries i extraordinàries.
Al llarg del curs acadèmic s'hauran de dur a terme, com a mínim, dues sessions
ordinàries sens perjudici d’allò que estableixen els Estatuts de la Universitat de
Barcelona.
Article 42
1. La convocatòria de la sessió la realitzarà el president de l’òrgan sempre que ho
estimi convenient o a petició d'una cinquena part dels seus membres, petició en què
s'expressaran els punts proposats com a ordre del dia. En aquest cas l’òrgan s’haurà
de reunir dintre dels trenta dies següents a la data en què s'hagués requerit el
president per convocar-la.
2. A la convocatòria s’expressarà l'ordre del dia dels assumptes que s'hagin de
tractar, i també‚ la data i l'hora de la reunió en primera convocatòria. Així mateix,
s’haurà de preveure una segona convocatòria de la sessió per a mitja hora després,
com a mínim en el cas en què, per a la primera convocatòria, no hi hagués quòrum
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suficient d'assistents. En cas de no preveure's la segona convocatòria, s’aplicarà
l'article 43.2 d'aquest Reglament, excepte que hagi estat exclòs expressament.
3. La convocatòria s’haurà de notificar per escrit als membres de l’òrgan amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores, al domicili del seu lloc de treball a la
Universitat. Les notificacions als estudiants s'han d’adreçar al lloc que es tingui
establert; si de cas hi manca, als llocs destinats a l'efecte en els centres respectius i,
en tot cas, s'ha de publicar la convocatòria als taulers d'anuncis corresponents.
Article 43
1. Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a l'efecte de dur a terme les sessions,
deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari o, si
s'escau, dels qui els substitueixin, i, almenys, de la meitat dels nombre legal dels
membres de l’òrgan.
2. La sessió quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, que tindrà lloc
mitja hora després de la primera, si hi són presents, almenys, la tercera part del
nombre legal de membres de l’òrgan, el president i el secretari.
Article 44
Les sessions, ordinàries o extraordinàries, respectaran el principi d'unitat de l'acte i
es procurarà que finalitzin el mateix dia en què comencin. Si no han estat debatuts i
resolts tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia, el president de l’òrgan podrà
aixecar la sessió. En aquest cas, els assumptes no debatuts s'hauran d'incloure en
l'ordre del dia de la sessió següent.

CAPÍTOL III
L'ORDRE DEL DIA
Article 45

1. L'ordre del dia serà l'establert pel president de l’òrgan en el text de la
convocatòria, tenint en compte, si s'escauen, les peticions dels altres membres
formulades amb l’antelació suficient.
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2. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no estigui inclòs en
l'ordre del dia, excepte que estiguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i
es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

CAPÍTOL IV
DOCUMENTACIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS
Article 46

La documentació necessària per a la deliberació i adopció d'acords que no pugui
acompanyar la convocatòria ha d'estar a disposició dels components de l’òrgan
col·legiat des de la data de la recepció d'aquella, llevat que hi hagi motius justificats
que ho impedeixin. En aquest cas es faran constar en acta els motius que han
impedit disposar d'aquests documents als membres de l’òrgan.
Article 47
1. Els acords de l’òrgan col·legiat són adoptats per majoria de vots dels membres
assistents, llevats en els casos d’elecció d’òrgans unipersonals de govern i de moció
de censura. En cas d'empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del president.
2. Els qui acreditin la titularitat d'un interès legítim podran dirigir-se al secretari de
l’òrgan col·legiat perquè els sigui expedida una certificació dels seus acords.
Article 48
Iniciada la votació d'un assumpte no podrà ser interrompuda per cap motiu. Durant
el transcurs de la votació el president no concedirà l'ús de la paraula i cap membre
de l’òrgan podrà entrar o abandonar el lloc on es duu a terme la reunió.
Article 49
Les votacions podran ser ordinàries, nominals i secretes.
1. El sistema de votació serà, amb caràcter ordinari, el de mà alçada.
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2. La votació serà nominal quan així ho decideixi l’òrgan a proposta del president i a
petició de qualsevol dels seus membres, mitjançant la crida, per ordre alfabètic, de
cognoms. Sempre es crida en últim lloc el president de l’òrgan i cada membre de
l’òrgan, en ser cridat, ha de respondre en veu alta “sí”, “no” o “m'abstinc”.
3. La votació serà secreta quan així ho demani, com a mínim, un dels membres de
l’òrgan i quan les qüestions a tractar afectin els drets fonamentals emparats per
l'article 18.1 de la Constitució.
Article 50
1. De cada sessió que dugui a terme l’òrgan col·legiat, n’estendrà una acta el
secretari, que especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió,
les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les
deliberacions, i també el contingut dels acords adoptats.
2. A l'acta hi figuraran, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari
a l'acord adoptat, l’abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de
la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en l'acte, o en el termini que
assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció.
Aquest text es farà constar en l'acta o bé s'hi adjuntarà una còpia.
3. Els membres que es trobin en la situació prevista en l'apartat anterior, podran
formular el vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, vot que
s'incorporarà al text aprovat.
4. Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s'abstinguin, quedaran exempts de
la responsabilitat que, si s'escau, es pugui derivar dels acords.
5. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant això, el
secretari pot emetre una certificació sobre els acords específics que s'hagin adoptat,
sense perjudici de l’aprovació posterior de l'acta.
En les certificacions d'acords adoptats, emeses amb anterioritat a l’aprovació de
l'acta, s'hi farà constar expressament aquesta circumstància.
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CAPÍTOL V
MOCIÓ DE CENSURA
Article 51
Els reglaments de les divisions, juntes de facultat, escoles universitàries,
departaments i consells d'estudis preveuran la moció de censura que, en tot cas,
haurà de respectar el que s'estableix als apartats següents:
a) La moció de censura, si s'escau, serà presentada, com a mínim, per una
quarta part del nombre legal de membres de l’òrgan, a qui correspon l’elecció del
càrrec. Per a la seva adopció s’haurà de presentar un candidat que en la votació
sigui secundat per la meitat més un dels membres de dret de l’òrgan.
b) Per a la seva adopció es requereix que el candidat alternatiu sigui secundat
per la meitat més un del nombre legal de membres de l’òrgan.
Disposició transitòria
1. Aquest Reglament entra en vigor i és d’aplicació des del moment que sigui
aprovat per la Junta de Govern.
2. Els reglaments dels consells de divisió, juntes de facultat i escola, consells
d'estudis i departaments s'han d'adaptar a aquesta normativa elaborada d'acord amb
la LPA 30/1992, en vigor i d'obligatori compliment des del 28 de febrer de 1993.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d'inferior o mateix rang que s'oposin a
aquest Reglament, d'acord amb el que es disposa a la disposició transitòria.
Disposició final
Aquest Reglament no és d’aplicació a les eleccions dels estudiants i al personal
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d’administració i serveis per a representants als òrgans col·lectius.
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