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Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la distribució dels 
representants al Consell de Govern.
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Article 54

El Consell de Govern està constituït pel rector, el secretari general, el gerent i cinquanta 
membres més, d’acord amb la distribució següent:

a) Quinze membres de la Comunitat Universitària designats pel rector.
b) Vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun dels sectors 

elegibles, d’acord amb la distribució següent: dotze representants del col·lectiu docent i 
investigador que garanteixin en tot cas una representació de cadascuna de les agrupacions 
previstes en la disposició addicional sisena; cinc representants dels estudiants pertanyents 
a ensenyaments diferents, dels quals un ha de ser de tercer cicle, i tres representants del 
personal d’administració i serveis.

c) Quinze membres elegits pels degans de facultat, directors d’escola universitària, directors de 
departament i directors d’institut universitari de recerca.

També en formen part tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària escollits per aquest òrgan.

3. La suma del professorat representant corresponent a les lletres b) i c) ha de respectar la 
proporcionalitat amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa de les 
agrupacions previstes a la disposició addicional sisena.

4. Els representants de la lletra b) de l’apartat 1 s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, igual, directe 
i secret, d’acord amb el que preveu aquest Estatut i les normes que el desenvolupin.

5. Les eleccions dels representants dels degans, directors de centre, directors de departaments 
i directors d’institut de la lletra c) de l’apartat 1 les convoca el rector.

6. Els membres del Consell de Govern són renovats mitjançant eleccions generals convocades 
pel rector cada quatre anys, a excepció dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici 
de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

7. La condició de membre del Consell de Govern és personal i intransferible.
8. La distribució proporcional dels membres del Consell de Govern l’ha d’aprovar el mateix 

Consell de Govern abans de cada procés electoral.

Proposta

1. D’acord amb el punt 3 i tenint en compte les agrupacions previstes a la disposició addicional 
sisena es fa la següent proposta: 

Agrupacions previstes a la disposició addicional sisena:

A: 3 departaments (Ciències Bàsiques, Medicina i Cirurgia, Infermeria).
B: 7 departaments i 2 unitats predepartamentals (Filologia Anglogermànica, Filologia 

Catalana, Filologies Romàniques, Antropologia, Filosofia i Treball Social, Història i 
Història de l’Art, Pedagogia, Psicologia, Unitat Predepartamental de Comunicació 
Audiovisual, Publicitat i Periodisme, Unitat Predepartamental de Geografia).

C: 4 departaments (Dret Privat, Processal i Financer, Dret Públic, Economia, Gestió 
d’Empreses).

D: 7 departaments i 1 unitat predepartamental (Bioquímica i Biotecnologia, Enginyeria 
Electrònica, Elèctrica i Automàtica, Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Enginyeria 
Mecànica, Enginyeria Química, Química Analítica i Química Orgànica, Química Física 
i Inorgànica, Unitat Predepartamental d’Arquitectura). No obstant això, cal tenir en 
compte que la Unitat Predepartamental d’Arquitectura a efectes de representació no té 
entitat pròpia, ja que s’identifica amb el centre.
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Agrupacions EJC % Llocs a distribuir Claustre %

Agrupació A 149,96 19,39 5,24 20 19,42

Agrupació B 192,07 24,84 6,71 27 26,21

Agrupació C 162,21 20,98 5,66 21 20,39

Agrupació D 268,97 34,79 9,39 35 33,98

Total 773,21 100 27 103 100,00

Llocs a distribuir Arrodoniment
Degans i directors

d’escola, depart. i institut art. 54 c
art. 54 b

5,24 5 3 2
7,08 7 4 3
5,50 6 3 3
9,17 9 5 4
27 27 15 12

Exclosos EUTIO i ETSA
per designació rector

2. D’acord amb el punt 5, el rector convoca les eleccions dels representants dels degans, 
directors de centre, directors de departaments i directors d’institut el dia 27 d’octubre de 
2006.
2.1 Són candidats tots els degans, directors de centre, directors de departaments i directors 

d’institut, excepte els directors de l’EUTIO i de l’ETSA, atès que ja han estat designats 
pel rector.

2.2 Són electors tots els degans, directors de centre, directors de departaments i directors 
d’institut.

2.3 L’elecció tindrà lloc el dia 9 de novembre, a la sala de juntes del Rectorat, a les 9 del 
matí, en primera i única convocatòria.1

3. D’acord amb el punt 6, el rector convoca eleccions per renovar els membres del Consell de 
Govern corresponents a la lletra b) de l’apartat 1 el dia el dia 27 d’octubre de 2006.
3.1 El col·lectiu docent i investigador ha d’elegir dotze representants distribuïts 

proporcionalment per agrupacions de la següent manera: 

  
Agrupacions art 54 b
Agrupació A 2
Agrupació B 3
Agrupació C 3
Agrupació D 4
Total 12

3.2 El col·lectiu d’estudiants ha d’elegir cinc representants pertanyents a ensenyaments 
diferents, dels quals un ha de ser de tercer cicle.

3.3 El col·lectiu del personal d’administració i serveis ha d’elegir tres representants. 
3.4 Poden ser candidats tots els membres de cadascun dels sectors elegibles que no siguin 

ja membres del Consell de Govern per designació del rector; per elecció entre els 
degans de facultat, directors d’escola universitària, directors de departament i directors 
d’institut universitari de recerca, d’acord amb la lletra c) de l’apartat 1, o per la seva 
condició de membres nats.2

3.5 Són electors tots els claustrals de cadascun dels sectors elegibles.
3.6 Les candidatures es presentaran el dia 9 de novembre, durant la sessió del Claustre 

Universitari i dins el corresponent punt de l’ordre del dia.
3.7 D’acord amb el punt 4 l’elecció dels representants de la lletra b) de l’apartat 1 es fa 

mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret.

1 Ha estat costum d’aquesta institució que tots els degans i directors d’escola universitària formin part del Consell de Govern. Per tant, 
que dels quinze membres, deu siguin degans i directors d’escola universitària i la resta directors de departament. 

2 Ha estat costum d’aquesta institució que els representants del col·lectiu docent i investigador siguin directors de departament.
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1.8 Les votacions tindran lloc el dia 9 de novembre, al Paranimf del Rectorat, durant la 
sessió del Claustre Universitari i dins el corresponent punt de l’ordre del dia.

1.9 La llista definitiva de candidats es farà pública abans d’iniciar-se les votacions, el dia 
9 de novembre, durant la sessió del Claustre Universitari. 

1.10 Les meses electorals estaran constituïdes pel membre de major edat que actuarà com 
a president, i pel membre de menor edat, que actuarà com a secretari del col·lectiu 
corresponent, excepte si són candidats. En aquest cas, seran substituïts pels membres 
que els segueixin en edat. 

1.11 No s’accepta el vot per correu o anticipat.
1.12 Els resultats seran fets públics durant la mateixa sessió del Claustre. 
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