
Normativa per a l'elecció de la Junta Consultiva 
 
Article 1 
Òrgan competent per a l’elecció 
 
D’acord amb l’article 57.1 c) dels Estatuts de la UdL, el Consell de Govern és l’únic 
òrgan legitimat per a l’elecció de la Junta Consultiva 
 
Article 2 
Membres que integren la Junta Consultiva 
 

1. Seran membres nats: El rector o rectora, el secretari o secretària general i els 
antics rectors/es que estiguin en servei actiu a la Universitat de Lleida. 

 
2. Podran ser elegits tots els catedràtics contractats o els professors funcionaris 

amb almenys dos sexennis de recerca i dos quinquennis de docència reconeguts 
i també els investigadors amb mèrits acreditats per més de dues avaluacions 
positives 

 
3. El nombre total de membres a elegir seran vint. 

 
Article 3 
Representació del professorat i del personal investigador 
 

1. Per tal de donar compliment a l’art. 57.1 c) dels Estatuts que exigeix la garantia 
d’una representació equilibrada entre els diversos àmbits del coneixement, la 
Junta Consultiva haurà de comptar com a mínim amb un representant de cada 
un dels centres que composa la Universitat de Lleida. 

 
2. Dintre de la representació del professorat i del personal investigador no hi podrà 

haver més de tres membres de l’equip de govern de la UdL. 
 
Article 4 
Excepcions al nomenament com a representant del professorat funcionari 
 
D’acord amb l’art. 57.2 dels Estatuts de la UdL, el Consell de Govern podrà incorporar 
dintre de la representació del professorat funcionari de la Junta Consultiva fins a un 
màxim de 5 membres que no compleixin l’exigència de dos sexennis de recerca per a 
determinats àmbits del coneixement. 
 
Article 5 
Procediment d’elecció. 
 

1. L’elecció de la composició de la Junta Consultiva es realitzarà sense excepció 
pel ple del Consell de Govern. 

2. La proposta de composició de la Junta Consultiva haurà de ser aprovada per 
majoria simple del Consell de Govern. 

3. En cas de vacant o renúncia d’un dels membres de la Junta Consultiva l’elecció 
del nou membre haurà de complir amb els requisits previstos en aquesta 
normativa i els Estatuts de la UdL. 


