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Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2021, de delegació de competències a les
comissions delegades del Consell de Govern

Antecedents de fet i fonaments de dret
I. L’article 62.3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (EUB) disposa el següent:
El Consell de Govern pot crear les comissions per matèries específiques que consideri
convenients i delegar-los competències. El Consell de Govern reglamenta el funcionament, la
composició, el règim de substitucions i els mecanismes de delegació del vot d’aquestes
comissions, de les quals poden formar part membres de la comunitat universitària que no
pertanyin al Consell de Govern. En tot cas, es constitueixen les comissions esmentades en el
present Estatut, així com una Comissió de Reglament.

Les comissions que es constitueixen segons l’EUB són:
 Comissió de Política Lingüística (art. 6)
 Comissió de Biblioteques (art. 51)
 Comissió dels Serveis Cientificotècnics (art. 52)
 Comissió de Reglament (art. 62)
 Comissió Acadèmica (art. 94)
 Comissió de Recerca (art. 105)
 Comissió de Política Científica (art. 106)
 Comissió de Professorat (art. 141)
 Comissió de Personal d’Administració i Serveis (art. 165)
 Comissió Econòmica (art. 178 i 179)
II. Llevat del cas de la Comissió de Recerca, en què s’estableix que se li poden delegar
competències, en la resta de casos l’EUB estableix de forma expressa que les comissions
esmentades són comissions delegades. Aquesta condició determina que els acords adoptats per
les comissions s’han d’entendre com a adoptats per l’òrgan delegant, tal com preveu l’article 9.4
de la Llei 40/2015, segons el qual:
Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta
circumstància i es consideren dictades per l’òrgan delegant.

No obstant això, una gran part de les funcions que tenen atribuïdes les comissions delegades
són d’informe o proposta al Consell de Govern, i per tant requereixen la seva aprovació final, de
manera que en la pràctica no actuen com a veritables comissions delegades.
En canvi, altres funcions assignades per l’Estatut a les comissions delegades són competències
pròpies que s’hauria d’entendre que no requereixen la ratificació posterior del Consell de Govern,
malgrat que en la pràctica se sotmetin a la seva aprovació.
III. De l’anterior en resulta que a les sessions del Consell de Govern es ratifiquen o aproven tots els
acords de les comissions delegades, la qual cosa resta agilitat, eficiència i eficàcia al
funcionament de l’òrgan, principis que han de regir l’actuació administrativa (art. 3 de la Llei
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40/2015, d’1 d’octubre) i limiten l’espai de debat per a temes que requeririen una anàlisi més
acurada.
Ateses les circumstàncies apuntades i mentre no es modifiqui, si escau, l’EUB, es considera
necessari delegar determinades competències del Consell de Govern en les comissions
delegades, sense que això impliqui en cap cas buidar de competències el màxim òrgan de govern
de la Universitat i, per tant, garantir el nucli bàsic de la seva actuació.
IV. L’article 9.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, disposa que els òrgans de les administracions
públiques poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de
la mateixa administració. I l’apartat 6 del mateix article recull que l’òrgan que confereix les
delegacions les pot revocar en qualsevol moment.

En vista de les consideracions anteriors, fent ús de les competències que li atorga la legislació vigent,
el Consell de Govern, reunit en data 14 de juliol de 2021.

ACORDA:
Primer. Delegar en la Comissió Acadèmica l’exercici de les competències següents:
 Aprovació de les taules de reconeixement de crèdits.
 Aprovació dels calendaris d’implementació d’ensenyaments nous i dels calendaris d’extinció
d’ensenyaments.
 Aprovació de l’oferta formativa de la UB i del Grup UB susceptible de reconeixement acadèmic
en els títols de grau.
 Aprovació dels criteris i procediments per elaborar i modificar plans d’estudis i els plans docents
de les assignatures.
 Aprovació dels criteris i procediments per resoldre l’admissió a ensenyaments de grau per canvi
d’universitat i/o d’estudis universitaris.
 Aprovació dels premis extraordinaris de grau i màster.
Segon. Delegar en la Comissió de Professorat l’exercici de les competències següents:
 Incorporació d’àrees afins a àrees de coneixement.
 Aprovació de canvis d’àrea de coneixement del professorat.
 Aprovació dels criteris i requisits per a l’ordenació de la llista de professorat acreditat a càtedra.
Tercer. Que l’exercici de les competències delegades en virtut d’aquest acord es pot revocar en
qualsevol moment per acord del Consell de Govern.
Quart. Que no es poden subdelegar les competències delegades en aquest acord.
Cinquè. Que els acords que s’adoptin en exercici de d’aquest acord de delegació han d’indicar
expressament aquesta circumstància i es consideren dictats pel Consell de Govern.
Sisè. Publicar al Portal de Transparència els acords que s’adoptin en exercici d’aquest acord de
delegació.
Setè. Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona.
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