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Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del 
Consell de Govern.

ARtiCle 6

Fonaments 

Existeix una confusió en la diferenciació entre sessions ordinàries i sessions extraordinàries. Les sessi-
ons no són extraordinàries pels temes que són objecte del punt de l’ordre del dia, sinó que ho són per un 
tema de previsió: són extraordinàries totes aquelles sessions no establertes expressament en els estatuts o el 
reglament de l’entitat o òrgan que es reuneix. Per via d’exemple: si en el Reglament del Consell de Govern 
s’estableix que aquest òrgan s’ha de reunir un cop cada trimestre, el segon cop que es reuneixi dins del 
trimestre serà una sessió extraordinària, però el primer cop que es reuneixi dins de cada trimestre serà una 
sessió ordinària sigui quin sigui l’ordre del dia. Molts cops, havent-se fet una sessió ordinària, surten nous 
temes especialment delicats o especialment rellevants que és important tractar de forma immediata i no es 
pot esperar a la següent sessió ordinària, i llavors es quan es convoca l’òrgan de forma extraordinària, és a 
dir, en una sessió no prevista en el Reglament, i això és allò que ha portat a molta gent a interpretar que les 
sessions extraordinàries ho són pels temes que es tracten.

Per tant, tenint en compte allò que disposa l’article 6.1 del reglament “El rector o rectora ha de convocar 
el Consell de Govern en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre”, no és del tot lògic el redactat de 
l’article 6.2 quan s’estableix que “les sessions extraordinàries es poden fer també durant el mes de juliol”; si 
el Rector ha de convocar el Consell de Govern en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre, la sessió 
que tingui lloc al juliol, relativa al trimestre juliol-agost-setembre, serà sessió ordinària.

Proposta

6.1. El rector ha de convocar el Consell de Govern en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre 
i un mínim de cinc vegades a l’any.

6.2. Les sessions del Consell de Govern, siguin ordinàries o extraordinàries, no es podran realitzar 
durant el mes d’agost.

6.3. El rector pot convocar el Consell de Govern en sessió ordinària en qualsevol moment, per iniciativa 
pròpia, dins els terminis assenyalats als apartats anteriors. Les sessions extraordinàries es podran convocar 
per iniciativa pròpia del rector o a petició d’almenys el 20% dels membres del Consell de Govern. En el 
darrer cas, la petició ha d’incloure el tema o temes que s’hi han de tractar”

ARtiCle 11.2

Proposta

En tot cas, la incorporació d’aquestes persones a una comissió correspon al president o presidenta de 
la comissió, prèviament informats els seus membres, i la seva participació acaba un cop la comissió hagi 
decidit sobre l’assumpte en qüestió.

ARtiCle 17 

Proposta

Cas de no finalitzar les sessions en el termini previst, el president pot acordar la pròrroga de la sessió 
en la mateixa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents. en aquest segon 
cas, el president sotmetrà l’acord al propi Consell de Govern. 

D’aquesta manera s’harmonitzaria el redactat de les actuals convocatòries, on sembla que sigui potestat 
del president acordar la pròrroga de la sessió per la tarda, amb el redactat actual de l’article 17 que sembla 
implicar que el President necessita sotmetre la pròrroga a l’acord del Consell de Govern.


