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REGLAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN
MODIFICACIÓ PER A L’ADAPTACIÓ A LA NOVA LLEI 30/1992, DE 26 DE
NOVEMBRE DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EL
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ
Les normes que segueix pretenen regular solament aquells aspectes de funcionament de la
Junta de Govern no previstos en els Estatuts de la Universitat de Barcelona. Per aquesta raó
no s’hi inclou la composició i les competències.
I. CONVOCATÒRIA
1. La convocatòria de la Junta la fa el secretari general de la Universitat en nom del Rector,
que en fixa l’ordre del dia.
2. Els membres de la Junta poden proposar, fins a 10 dies abans de la reunió, punts que caldrà
incloure a l’ordre del dia si ho demana una cinquena part dels seus components.
3. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del
dia, excepte que es trobin presents tots els membres
de la Junta i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
4. A la convocatòria, indicant el lloc i l’hora de la reunió i l’ordre del dia, s’hi ha d’adjuntar
una còpia dels documents a estudiar que estiguin disponibles. En cas necessari, tota la
informació sobre les qüestions incloses a l’ordre del dia haurà d’estar a disposició dels
membres de la Junta en el mateix termini amb què es convoqui la sessió.
5. Les convocatòries es trametren per correu ordinari a l’adreça que els membres tinguin
indicada a la Secretaria General, amb una antelació d’almenys vuit dies si es tracta d’una
Junta ordinària o d’almenys tres dies, si és extraordinària.
II. CELEBRACIÓ DE LA JUNTA
6. La Junta queda vàlidament consituïda, a l’efecte de dur a terme sessions, deliberacions i
presa d’acords, en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta dels seus
membres, entre ells el Rector i el secretari, o si escau, dels que els substitueixin.
7. La Junta queda vàlidament constituïda en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora
desprès de la primera, si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre
ells el Rector i el secretari, i si escau, dels que els substitueixin.
8. L’assistència a la Junta té caràcter personal. Solament els presidents de divisió poden
delegar els vicepresidents.

9. La Junta la presideix el Rector o el vicerector en el qual delegui.
10. El secretari general de la Universitat actua com a secretari de la Junta i, en cas de vacant,
d’absència o malaltia és substituït per un suplent nomenat pel Rector d’entre els membres
de la Junta.
11. En començar la Junta, s’estableix la llista d’assistents.
12. De cada sessió, el secretari aixecarà l’acta corresponent, amb el vist i plau del Rector.
III. ADOPCIÓ D’ACORDS
13. Els acords es prenen per majoria dels vots emesos pels membres assistents a la Junta,
llevat dels casos en què els Estatuts demanen una majoria qualificada.
14. El vot no és delegable.
15. Les votacions són a mà alçada, amb les excepcions següents:
a) Que impliquin persones
b) Que algún membre de la Junta sol.liciti vot secret.
16. Correspon al Rector o vicerector que presideixi, dirimir amb el seu vot l’empat, a l’efecte
d’adoptar acords.
17. Els acords són efectius a partir del moment en què són aprovats, llevat dels casos en què la
pròpia Junta estableixi el contrari.
IV. COMISSIONS
18. Són Comissions delegades les previstes als Estatuts.
19. La Junta de Govern podrà crear les Comissions específiques que consideri adients amb
funcions concretes i amb el nombre de membres que ella acordi.
20. Les Comissions específiques tindran caràcter de delegades.
21. Només podran formar part de les Comissions específiques els membres de la Junta de
Govern.
22. Les comissions seran presidides pel Rector o persona en qui delegui. El Secretari de les
Comissions serà el Secretari General de la Universitat. Aquest podrà delegar les seves
funcions en un membre del personal que presti serveis a aquesta Universitat amb la
suficient qualificació tècnica, el qual actuarà amb veu i sense vot.
23. Malgrat tot, podran incoporar-se temporalment a les Comissions, sense vot, persones
especialment expertes en assumptes determinats que hagin d’ésser tractats per aquelles.

En tot cas, la designació d’aquestes persones corespondrà a la Junta i la seva adscripció
acabarà un cop la Comissió hagi decidir sobre l’assumpte en qüestió.
24. Les resolucions adoptades per les Comissions en els afers delegats per la Junta de Govern,
faran menció expressa d’aquesta circumstància i, es consideraran dictades per la mateixa
Junta, la qual, en qualsevol moment, pot procedir a revocar la delegació.
25. Els acords de la Comissió en matèries delegades seran sempre raonats s’entendrà complet
aquest tràmit si la Comissió fa seus expressament els raonaments de dictàmens o informes
previs que existeixin sobre l’afer o bé si s’hi remet.
De tots els seus acords n’ha de donar comptes a la Junta de Govern
publicaran en l’opuscle que publica els de la Junta.

i es

En convocar la sessió ordinària s’enviarà als membres de la Junta la relació
d’acords presos per les Comissions en matèries delegades.
Els membres de la Junta tindran sempre accés a la documentació de les
Comissions relativa a les matèries delegades.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en les presents normes, s’aplicarà el que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

