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Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la modificació del reglament 
electoral de la URV

Article 1

1. També és d’aplicació als acords del consell de departament, de la junta de centre i del consell 
d’institut universitari de recerca pels quals són elegits el director de departament, el degà o 
director de centre i el director d’institut universitari de recerca respectivament.

Article 6

La invalidesa provisional a partir dels 18 mesos, la incapacitat laboral transitòria de 3 a 18 mesos, o 
una situació equiparable. Queden excloses les baixes per maternitat o paternitat i, per tant, no són causa 
d’inelegibilitat.

Article 7

b) Per al càrrec de director o directora de departament, el professorat doctor amb vinculació per-
manent a la Universitat i amb dedicació a temps complet. 

c) Per al càrrec de degà o degana o de director o directora de centre, el professorat amb vinculació 
permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet.

Article 9

Els òrgans electorals de la Universitat són la Junta Electoral, les comissions electorals —de centre i de 
campus— i les meses electorals.

Article 10

Qualsevol membre de la Junta Electoral o d’una comissió electoral de centre o de campus s’ha d’abste-
nir de participar com a tal en els procediments electorals en els quals tingui la condició de candidat.

Article 12

Dirigir i coordinar l’actuació de les comissions electorals de centre i de campus.

Article 14

Es constituiran comissions electorals de centre o de campus de la Universitat Rovira i Virgili. 

Article 14 bis

1. Una comissió electoral de campus està formada per:
a) El director o directora de campus; o el subdirector o subdirectora en qui delegui, que la 

presideix.
b) Un representant del professorat, designat pels degans o deganes i directors o directores dels 

centres ubicats en el campus, o per l’òrgan col·legiat del campus, si s’escau. 
c) Un representant dels estudiants, designat pels consells d’estudiants dels centres ubicats en 

el campus, o per l’òrgan col·legiat del campus, si s’escau.
d) Un representant del personal d’administració i serveis, designat pels membres del pesonal 

d’administració i serveis adscrist al campus, o per l’òrgan col·legiat del campus, si s’escau.
e) El secretari o secretària de campus que, alhora, actua com a secretari o secretària de la co-

missió electoral, o, en el seu defecte, un secretari o secretària d’un dels centres ubicats en 
el campus elegit per i entre ells. 

2. Correspon a una comissió electoral de campus organitzar, controlar i proclamar els resultats dels 
processos electorals que afectin el campus, els centres, els departaments i els instituts universi-
taris de recerca que hi tinguin ubicada la direcció. 

Article 15

La comissió electoral de centre o de campus la convoca el president o presidenta, per iniciativa pròpia 
o a petició de tres membres de la comissió. Queda vàlidament constituïda si hi són presents, almenys, tres 
membres, entre els quals hi ha d’haver sempre el president o presidenta i el secretari o secretària, o les 
persones que els substitueixin.

Secció 3. Meses electorals

Article 16

1. La Junta Electoral o la comissió electoral competent designen, mitjançant sorteig públic, el 
president i els vocals de les meses electorals i un màxim de dos suplents per a cadascun dels 
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membres de la mesa entre les persones censades del mateix sector de la comunitat universitària. 
No poden entrar en el sorteig les persones que hagin presentat candidatures. 

2. Els càrrecs de president o presidenta i vocal de les meses electorals i els dels respectius suplents 
són obligatoris. Un cop designats, en els tres dies següents la mesa electoral ho ha de notificar a 
les persones designades, les quals disposen d’un termini de cinc dies a partir de la data de noti-
ficació per al·legar davant la Junta Electoral o la comissió electoral competent causa justificada 
i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. La Junta Electoral o la comissió electoral 
competent ha de resoldre en el termini de tres dies. Els suplents substituiran les vacants produ-
ïdes segons l’ordre del sorteig. 

3. L’incompliment injustificat de l’obligació d’assistir a les meses electorals pot comportar l’ober-
tura d’un expedient sancionador.

Article 19 

1. En les eleccions de representants a consell de departament i a junta de centre només poden 
figurar en el cens electoral els membres del personal d’administració i serveis que hi estiguin 
adscrits.

2. Els casos particulars no previstos en aquesta secció els ha de resoldre la Junta Electoral.

Article 21

1. Pel que fa a les eleccions de representants al Claustre Universitari, els estudiants de programes 
de doctorat i els estudiants matriculats a la FURV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la 
URV, s’inclouen en el cens electoral de les quatre circumscripcions corresponents a les defi-
nides a la Disposició Addicional Sisena de l’Estatut. Pel que fa als estudiants matriculats a la 
Fundació URV i a l’efecte de l’adscripció a una circumscripció electoral, s’atendrà l’àmbit de 
coneixement de la unitat promotora del corresponent curs.

2. Pel que fa a les eleccions de representants a consell de departament i junta de centre, els es-
tudiants matriculats a la Fundació URV previstos a l’article 151.2 de l’Estatut de la URV tenen 
representació a l’òrgan col·legiat de la unitat promotora del corresponent curs de la següent 
manera:
a) Si la unitat promotora del curs és el departament, els estudiants matriculats a la FURV s’in-

clouen en el cens electoral de la circumscripció dels estudiants de doctorat del departament 
promotor del curs. 

b) Si la unitat promotora del curs és el centre, els estudiants matriculats a la FURV s’inclouen 
en el cens electoral de la circumscripció que estableixi la comissió electoral de centre o de 
campus.

3. Els estudiants de grau i màster que es troben temporalment a la URV en virtut d’un programa de 
mobilitat s’inscriuen exclusivament en el cens electoral del centre que gestiona el programa, en 
la circumscripció que estableixi la comissió electoral de centre o de campus. 

4. Els estudiants de programes de doctorat que es troben temporalment a la URV en virtut d’un 
programa de mobilitat, s’inscriuen exclusivament en el cens electoral de la circumscripció dels 
estudiants de doctorat del departament o institut universitari de recerca que gestiona el progra-
ma de mobilitat.

Article 26

1. Les candidatures s’han de formalitzar a la Secretaria General per a les eleccions al Claustre 
Universitari i a rector o rectora; a les secretaries de departament per a les eleccions a consell de 
departament i director de departament, a les secretaries de centre per a les eleccions a junta de 
centre i degà o degana i director o directora de centre, i a la secretaria d’institut per al consell 
d’institut i director o directora d’institut.

2. En el cas que un candidat estigui absent de la Universitat per causa justificada, podrà fer arri-
bar la seva candidatura a través de les oficines de correus mitjançant correu urgent o burofax, 
acreditant la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars, i per correu 
electrònic amb el sistema de signatura electrònica implantat per la URV. En aquests casos, per-
què sigui vàlida l’admissió de la candidatura, haurà de comunicar-ne la presentació a la Secre-
taria General, per qualsevol mitjà, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d’acabar el 
termini per presentar candidatures.

Article 27

Si ha transcorregut el termini de presentació de candidatures a òrgans unipersonals de govern i no s’ha 
presentat cap candidat, en el termini de dos dies l’òrgan unipersonal que les hagi convocat podrà obrir un 
nou període de cinc dies per presentar candidatures. Si s’esgota aquest darrer termini sense haver-hi cap 
candidat, el rector o rectora en nomenarà provisionalment un en funcions, sens perjudici del que estableix 
l’article 75 d’aquest Reglament.
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Article 28

La proclamació provisional de candidats a junta de centre, consell de departament, degà o degana i 
director o directora de centre i departament l’ha de fer la comissió electoral de centre o campus correspo-
nent entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria d’eleccions que hagi fet l’òrgan unipersonal de 
govern corresponent.

Article 31

Des de la data de la convocatòria d’eleccions fins a les 24 hores del dia anterior a la votació, tant els 
electors com els candidats potencials poden organitzar reunions o actes d’informació electoral. La Univer-
sitat ha de facilitar als candidats, en la mesura de les seves possibilitats, els mitjans i espais necessaris per 
portar a terme aquesta tasca d’informació.

Article 32

La Junta Electoral i les comissions electorals de centre i de campus han d’assegurar la disponibilitat de 
paperetes i sobres de votació. 

Article 37 bis

L’elector també pot emetre el seu vot de manera electrònica. El procediment que s’ha de seguir per 
aquest tipus de votació està regulat en l’Annex I adjunt a aquest Reglament. En tot allò que no estigui regulat 
en el procediment específic del vot electrònic, serà d’aplicació aquest Reglament.

Article 47

Un cop fets públics els resultats electorals provisionals, queda obert un termini de tres dies per presentar 
recursos, que s’hauran de fer mitjançant un escrit adreçat al president o presidenta de la Junta Electoral. La 
Junta Electoral resoldrà en un termini màxim de tres dies a comptar des de la finalització del termini per 
presentar recursos. Transcorregut el termini per  presentar recursos, la Junta Electoral o la comissió electoral 
de centre o campus destruiran les paperetes.

Article 53

El president o presidenta de l’òrgan col·legiat pot convocar eleccions parcials quan ho cregui necessari 
per al funcionament de l’òrgan col·legiat. Els representants que cobreixin les vacants produïdes ocupen el 
càrrec durant el període de temps que falti per acabar el mandat.

Article 56

1. Els representants electes del col·lectiu docent i investigador al Claustre han de ser elegits pels 
mateixos membres d’aquest col·lectiu dins de cada departament. Han d’estar repartits de ma-
nera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a 
jornada completa de cada departament i tenint en compte que la majoria dels seus membres ha 
de ser professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. 

2. Els representants dels estudiants al Claustre han d’estar repartits proporcionalment al nombre 
d’estudiants de cada ensenyament, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. En cas que no hi 
hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de doctorat o master, 
la Junta Electoral assignarà els escons vacants als candidats de grau d’ensenyaments afins més 
votats que no hagin obtingut un escó.  

Article 62

Abans d’iniciar el procés electoral l’òrgan col·legiat corresponent ha d’establir el nombre màxim de 
membres i la distribució proporcional, si el reglament de departament, de centre o d’institut universitari de 
recerca no ho preveu.

Article 73

En el supòsit que algun dels membres nats de la mesa es presenti a l’elecció, serà substituït pel vicedegà 
o subdirector de centre, pel professor amb vinculació permanent a la Universitat de més edat del departa-
ment i de l’institut universitari de recerca, segons que es tracti de l’elecció del degà o degana o director o 
directora de centre, director o directora de departament i d’institut respectivament.

Article 74

En el cas de produir-se la dimissió, cessament o altres circumstàncies de les previstes a l’article 6 
d’aquest Reglament, que impedeixin l’exercici de les funcions de l’òrgan unipersonal de govern regulats en 
aquesta secció, el professor doctor amb vinculació permanent a la Universitat més antic del departament, 
el vicedegà o subdirector de centre o el professor permanent o l’investigador doctor amb dedicació a temps 
complet més antic de l’institut universitari de recerca, convocarà, en el termini dels cinc dies següents, 
noves eleccions que s’han de fer en el termini màxim d’un mes.
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Disposició addicional.

TERCERA

A l’efecte de l’aplicació dels articles 20 i 21 d’aquest Reglament, s’inclouen dins el col·lectiu del perso-
nal investigador en formació els estudiants de doctorat que tinguin una beca d’investigació i els ajudants, i 
s’inclouen dins el col·lectiu d’estudiants els estudiants de doctorat que no tinguin una beca d’investigació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A l’efecte d’aplicació d’aquest Reglament, mentre coexisteixin els ensenyaments en cicles i els ense-
nyament de grau, a l’efecte d’aplicació d’aquest Reglament, s’assimilen els ensenyaments de primer cicle, 
primer i segon cicle, i segon cicle als ensenyaments de grau

ANNEX I. Procediment electoral de votació electrònica

Article 1

1. Es constitueix una mesa electoral específica per al vot electrònic la qual es regula pel present 
procediment i amb independència del que estableix l’article 16 i següents del Reglament.

2. La mesa electoral de votació electrònica està formada per un president o presidenta i quatre 
vocals, dels quals el més jove actua com a secretari o secretària i són assistits pel secretari o 
secretària de la Junta Electoral o comissió electoral competent. 

3. El president i vocals són designats per sorteig públic realitzat per la Junta Electoral o la comissió 
electoral competent entre les persones censades en la convocatòria, garantint la representació 
de cadascun dels sectors de la comunitat universitària. No poden ser incloses en el sorteig les 
persones que hagin presentat candidatura. També han de ser designats dos suplents per cadas-
cun dels membres de la mesa, els quals substituiran les vacants produïdes segons l’ordre del 
sorteig.

4. Els càrrecs de president o presidenta i de vocal, així com els dels respectius suplents de la mesa 
electoral de vot electrònic són obligatoris. Un cop hagin estat designats, i en el termini màxim 
de tres dies, la Junta Electoral o la comissió electoral competent ho han de notificar a les perso-
nes designades, les quals disposen d’un termini de cinc dies a partir de la data de notificació per 
al·legar davant la Junta Electoral o la comissió electoral competent causa justificada i documen-
tada que els impedeix acceptar el càrrec. La Junta Electoral o la comissió electoral competent 
han de resoldre en el termini de tres dies les al·legacions presentades.

5. L’incompliment injustificat de l’obligació d’assistir a la mesa electoral de vot electrònic pot ser 
motiu d’obertura d’un expedient sancionador.

Article 2

Les funcions de la mesa electoral de votació electrònica són les següents:
a) Estendre les actes corresponents.
b) Vetllar pel correcte desenvolupament del procés.
c) Precintar i custodiar l’ordinador que exerceix les funcions d’urna. 
d) Desprecintar l’ordinador que exerceix les funcions d’urna i ordenar executar l’escrutini electrò-

nic. 
e) Traslladar els resultats de la votació electrònica als presidents de les meses electorals de les 

votacions presencials de les circumscripcions electorals corresponents a fi d’incorporar els re-
sultats de la votació electrònica a les votacions realitzades presencialment.

Article 3

1. La votació electrònica suposa que el procediment d’emissió de vots per part dels votants i la 
verificació dels vots emesos es fa a través d’ordinadors connectats a internet. En qualsevol cas es 
faran servir els mecanismes tècnics adients per garantir el màxim nivell de seguretat, utilitzant 
protocols criptogràfics especials. 

2. La votació electrònica es pot exercir des de qualsevol lloc connectat a la xarxa.
3. El sistema impedirà que un mateix elector pugui exercir el vot dues vegades.
4. Per participar en la votació, l’elector, a més de constar en el cens definitiu, ha d’utilitzar el 

certificat reconegut que emet l’entitat certificadora de la URV. El programa detecta l’elector i li 
permet votar en la circumscripció electoral corresponent. 

5. El votant, un cop ha dipositat el seu vot a la urna electrònica, rep un rebut amb un número iden-
tificador confirmant que el vot ha estat emès correctament, rebut que només es pot imprimir en 
aquell moment. El votant pot comprovar que el seu vot ha estat escrutat mitjançant la relació de 
números identificadors que es publica amb aquesta finalitat a la fi del procés electoral. 
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6. El sistema preveu que hi hagi una papereta electrònica que compleixi els requisits de l’article 
32 del Reglament electoral, una papereta de vot en blanc i el vot nul mitjançant la inclusió per 
part de l’elector del que consideri convenient per tal que el vot sigui nul.

Article 4

1. La jornada de votació electrònica serà acordada per l’administració electoral competent i ha de 
tenir una durada superior a la de la votació presencial. La seva finalització coincidirà amb la de 
la jornada de votació presencial. 

2. La Universitat Rovira i Virgili proveirà les seus de votació presencial d’un nombre suficient d’or-
dinadors per tal que els electors que ho desitgin hi puguin emetre el seu vot electrònic. 

3. Abans de l’inici de la votació electrònica, es constitueix la mesa electoral que procedirà a es-
tendre l’acta de constitució i a precintar l’ordinador urna. 

Article 5

1. Finalitzada les votacions electròniques, es procedirà a l’escrutini, que serà públic.
2. Una vegada finalitzat l’escrutini, el president de la mesa electoral de votació electrònica donarà 

trasllat de l’acta d’escrutini als presidents de les meses electorals de les votacions presencials 
en les circumscripcions electorals corresponents a fi d’incorporar els resultats de les votacions 
electròniques a les votacions realitzades presencialment. 


