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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
distribució de representants del col·lectiu docent i investigador (Art. 54.1. b) i de 
degans, directors de centre i directors de departament (Art. 54.1. c) al Consell 
de Govern

Distribució proporcional Dels membres Del consell De Govern 

Article 54 de l’estAtut de lA urV

el consell de Govern està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el o la gerent i 
cinquanta membres més, d’acord amb la distribució següent:

a) Quinze membres de la comunitat universitària, designats pel rector o rectora.

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 depar-
tament i directors d’institut universitari de recerca i entre aquest col·lectiu.

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 proporcionali-
tat 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 se-
cret, d’acord amb el que preveuen 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 o rectora.

6. els membres del consell de Govern són renovats mitjançant eleccions generals convocades pel rector 
o rectora 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.

Disposició aDDicional sisena De l’estatut De la uRV:

a l’entrada en vigor d’aquest estatut, els departaments de la universitat rovira i virgili s’agrupen, a 
l’efecte de representació en el consell de Govern, de la manera següent:

agrupació a: ciències bàsiques, medicina i cirurgia, infermeria

agrupació b: Filologia anglogermànica, Filologia catalana, Filologies romàniques, antropologia,

Filosofia i Treball Social, Història i Geografia, Pedagogia, Psicologia, Unitat Predepartamental de

comunicació

agrupació c: Dret privat, processal i Financer, Dret públic, economia, Gestió d’empreses

agrupació D: bioquímica i biotecnologia, enginyeria electrònica, elèctrica i automàtica, enginyeria 
informàtica i matemàtiques, enginyeria mecànica, enginyeria Química, Química analítica i Química or-
gànica, Química Física i inorgànica 

Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010

per acord del consell de Govern de 21 de desembre de 2010, s’adscriu a l’agrupació b el Departament 
de Geografia i a l’agrupació D la Unitat Predepartamental d’Arquitectura als efectes previstos en la dispo-
sició addicional sisena de l’estatut de la urv. 

per tant, la distribució proporcional dels membres del consell de Govern queda de la següent manera 
per acord del consell de Govern de 21 de desembre de 2010.
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Degans 

i directors
 PDI Claustre  Total  

AGRUPACIÓ A EJC % 15  12  27  

ciències mèdiques bàsiques 58,66        

medicina i cirurgia 47,54        

infermeria 38,84        

subtotal 145,04 16,15 2,42 2 1,94 2 4,36 4

AGRUPACIÓ B EJC %       

Antropologia Social i Filosofia 20,65        

estudis anglesos i alemanys 18,45        

Filologia catalana 17,48        

Filologies romàniques 22,01        

Història i Història de l'Art 32,54        

pedagogia 35,28        

psicologia 31,44        

estudis de comunicació 17,24        

Geografia 16,38        

subtotal 211,47 23,55 3,53 4 2,83 2 6,36 6

AGRUPACIÓ C EJC %       

Dret públic 34,98        

Dret privat 25,26        

Gestió d'Empresa 77,57        

economia 45,6        

         

subtotal 183,41 20,43 3,06 3 2,45 3 5,51 6

AGRUPACIÓ D EJC        

bioquímica i biotecnologia 55,33        

enginyeria mecànica 39,96        

enginyeria eea 51,08        

enginyeria informàtica 59,53        

enginyeria Química 58,7        

Química analítica i Química orgànica 35        

Química Física i inorgànica 35,64        

Unitat Predepartamental d'Arquitectura 22,8        

subtotal 358,04 39,87 5,98 6 4,78 5 10,77 11

         

total 897,96 100 15 15 12 12 27 27




