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Acord del Claustre Universitari de l’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
modificació del Reglament del Claustre Universitari

Article 2 e) 

Redacció actual

Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones esmentades en els 
apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres del col·lectiu docent i investigador, repartits 
de manera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada 
completa de cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor funcionari dels cos-
sos docents universitaris ha de representar el 51% del nombre total dels membres del claustre, elegits pel 
col·lectiu docent i investigador i entre aquest.

Nova Redacció

Mateixa de l’aRticle 49.1e) de l’estatut de la uRv

Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones esmentades en els 
apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres del col·lectiu docent i investigador, repartits 
de manera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada 
completa de cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor funcionari dels cos-
sos docents universitaris ha de representar el 51% del nombre total dels membres del claustre. Han de ser 
elegits pels membres del col·lectiu docent i investigador de cada departament i entre aquests, d’acord amb 
el nombre i la distribució de places que estableixi el consell de Govern.

Article 2 f)

iNcoRpoRació del Nou Redactat de l’aRticle 49.1.f) de l’estatut, apRovat pel coNsell de GoveRN de 
20 de deseMbRe de 2007

cinquanta-dos estudiants, repartits proporcionalment al nombre d’estudiants de cada ensenyament, 
elegits pel col·lectiu d’estudiants de cada ensenyament i entre aquest. tots els estudiants dels ensenyaments 
de màster i de doctorat vinculats a una mateixa agrupació de les previstes a la disposició addicional sisena 
es consideren estudiants d’un únic ensenyament a l’efecte de representació en el claustre Universitari. en 
cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de màster i de doc-
torat, la Junta electoral assignarà els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa 
agrupació més votats que no hagin obtingut un escó.

Article 12.3

Redacció actual

les convocatòries s’han de trametre amb una antelació d’almenys dotze dies naturals a les adreces que 
els claustrals han donat a la Secretaria General.

Nova Redacció

aNàloGa a la Modificació iNtRoduïda al ReGlaMeNt del coNsell de GoveRN

les convocatòries s’han de trametre amb una antelació d’almenys dotze dies naturals mitjançant correu 
ordinari al lloc de treball del PDi i del PAS i a les adreces que els estudiants hagin donat a la Secretaria Ge-
neral o mitjançant correu electrònic dirigit a les adreces que la UrV ha proporcionat als diferents membres 
del claustre Universitari.

Article 22

Redacció actual

el president o presidenta pot sotmetre a acord del claustre prorrogar la sessió en la mateixa jornada o 
continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents.
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Nova Redacció

aNàloGa a la Modificació iNtRoduïda al ReGlaMeNt del coNsell de GoveRN

cas de no finalitzar la sessió 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 mateix claustre Universitari. 

Article 33.5

Redacció actual

la comissió es reuneix com a mínim un cop cada dos mesos.

Nova Redacció

la comissió es reuneix sempre que sigui necessari per al seguiment de la gestió dels òrgans de go-
vern. 

tarragona, desembre 2010


