
Reglament del Consell de Govern  

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 16-01-2004, modificat en la sessió de 25-09-

2008 i en la sessió de 24-04-2013) 

 

Article 1. Funcions 

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les 

línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments 

per a llur aplicació, i exerceix les funcions previstes en la llei, en els Estatuts de la UdL i 

en aquest Reglament. 

Article 2. Competències 

Són competències del Consell de Govern les que li atribueix l’article 47 del Estatuts de 

la UdL. 

Article 3. Composició 

La composició del Consell de Govern és la prevista en l’article 15.2 de la Llei orgànica 

d’universitats i l’article 48 del Estatuts de la UdL. 

Article 4. Membres 

1.      La condició de membre del Consell de Govern es perd per renúncia, per la pèrdua 

de la condició en virtut de la qual fou adquirida, per revocació o per haver deixat de 

prestar servei actiu a la Universitat, en el cas dels membres que pertanyen a la 

comunitat universitària. 

2.      La remoció d’un membre del Consell de Govern ha de ser aprovada per la majoria 

absoluta del grup de representació corresponent, a proposta d’una quarta part dels 

membres. Si s’aprova la destitució s’ha d’elegir immediatament un nou membre. 

3.      En cas de produir-se una baixa en el professorat o el PAS electe, ocupa la vacant el 

següent membre més votat en l’elecció del grup de representació corresponent; si no 

n’hi ha cap que hagi obtingut vots, s’ha de fer l’elecció en el col·lectiu claustral 

corresponent. 

4.      En el cas de l’estudiantat, les baixes s’han de cobrir mitjançat una votació del 

conjunt de l’estudiantat claustral en sessió convocada en forma anàloga al que 

preveu el Reglament del Claustre per al Consell de l’Estudiantat. 

Article 5. Assistència 

1.      La condició de membre del Consell de Govern és indelegable. No s’admet la 

delegació de vot ni de l’assistència a les sessions del Consell de Govern. 



2.      La condició de membre del Consell de Govern eximeix de la realització d’altres 

activitats com a membre de la Universitat durant el temps necessari per a 

l’assistència a les sessions del Consell de Govern i les seues comissions. 

3.      El membres del Consell de Govern han de donar prioritat a les tasques derivades 

d’aquesta condició. Si no poden assistir a alguna de les reunions, han de comunicar-

ho amb antelació a la Secretaria General. 

4.      Les sessions del Consell de Govern estan obertes a tots els membres de la comunitat 

universitària. Per assistir-hi cal sol·licitar-ho al rector o rectora o s’ha d’haver estat 

invitat pel 25% dels membres del Consell de Govern, fet que s’ha de comunicar amb 

suficient antelació a la Secretaria General. Els assistents poden participar amb veu 

però sense vot en les sessions del Consell. En qualsevol cas, poden assistir-hi, sense 

vot, els directors de departament que no en siguin membres quan es tractin temes 

que afectin directament el departament que representen. 

El rector o rectora pot autoritzar a iniciativa pròpia l’assistència, amb veu però sense 

vot, de persones que no siguin membres del Consell. 

Article 6. Reunions 

1.      El Consell de Govern s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop cada 

dos mesos. També pot reunir-se en sessió extraordinària a iniciativa del rector o 

rectora o d’una quarta part dels membres del Consell. 

2.      El Consell de Govern queda vàlidament constituït en primera convocatòria si hi són 

presents la majoria absoluta dels membres. En segona convocatòria n’hi ha prou 

amb la tercera part. També cal la presència d’almenys la tercera part dels membres 

per sotmetre a votació qualsevol proposta d’acord. En qualsevol cas, per a la 

constitució vàlida del Consell hi ha d’haver el rector o rectora o el vicerector o 

vicerectora que delegui i el secretari o secretària general o la persona que el 

substitueixi. 

Article 7. Convocatòria 

1.      El secretari o secretària general convoca el Consell en nom del rector o rectora, que 

en fixa l’ordre del dia. L’ordre del dia també ha d’incloure els assumptes que hagin 

estat proposats per almenys una cinquena part dels components del Consell. 

2.      No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no consti en l’ordre del 

dia, llevat que hi siguin presents tots els components del Consell i se’n declari la 

urgència per majoria absoluta. 

3.      La convocatòria s’ha de fer amb vuit dies naturals d’antelació si és ordinària o amb 

quatre dies si és extraordinària. La convocatòria i la documentació que calgui 

estudiar s’han de trametre preferentment per correu electrònic a l’adreça que els 

membres comuniquin a la Secretaria General. Si no ha estat possible fer-ho abans, 

es pot trametre documentació fins a tres dies abans de la sessió. 

Article 8. Desenvolupament de les sessions 



El rector o  rectora o el vicerector o vicerectora que delegui presideix el Consell de 

Govern. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o 

secretària del Consell de Govern. En cas de vacant o absència del secretari o secretària 

el rector o rectora n’ha de designar un substitut entre els membres del Consell. S’ha 

d’estendre acta de cada sessió, que s’haurà d’aprovar com a màxim en la reunió següent. 

Article 9. Adopció d’acords 

1.      Els acords es prenen per majoria simple de les persones assistents, tret dels casos en 

què els Estatuts o aquest Reglament exigeixen una majoria qualificada. 

Hom entén que hi ha majoria simple quan el nombre de vots favorables és més alt 

que el de vots desfavorables. En el cas que els vots en blanc siguin superiors a 

l’opció guanyadora (favorable o desfavorable) s’haurà de repetir la votació. 

2.      Les votacions es fan a mà alçada. Són secretes quan ho demana qualsevol membre o 

quan es tracta d’acords referents a persones. 

3.      La Secretaria General ha de garantir la publicitat dels acords presos pel Consell de 

Govern. 

Article 10. Comissions delegades 

1.      El Consell de Govern pot constituir, a més de les previstes en els Estatuts, les  

comissions delegades que consideri convenients per a la realització de la seua tasca. 

2.     Les comissions delegades han d’estar integrades exclusivament per persones que 

ostentin la condició de membre del Consell de Govern i hauran d’estar integrades 

sempre que sigui possible pel mateix nombre d’homes i de dones. La presidència 

correspon a un/una representant de l’equip de govern, i la secretaria a un membre de 

la comissió delegada, o personal funcionari de la Universitat, designat mitjançant 

acord exprés de la comissió. També poden assistir-hi, amb veu però sense vot, altres 

persones externes al Consell de Govern invitades pel president o presidenta de la 

comissió. 

3.      Les comissions delegades tenen caràcter informatiu per tal de preparar els temes 

que ha de tractar el Consell de Govern, però no poden adoptar acords directament, 

tret dels casos en què així ho prevegin els Estatuts o així ho acordi el Consell de 

Govern, dins de les seues competències. 

4.      Les sessions de les comissions delegades estan obertes a tots els membres del 

Consell de Govern; s’ha de sol·licitar, però, l’assistència al president o presidenta de 

la comissió. 

Article 11. Altres comissions 

1.      El Consell de Govern pot constituir, a més de les previstes en els Estatuts, altres 

comissions no delegades que consideri convenients per a la realització de la seua 

tasca. 



2.      La constitució d'una comissió no delegada pot tenir naturalesa temporal o 

permanent i requereix l'acord de la majoria dels membres del Consell, sempre que 

els Estatuts no prevegin una altra cosa. 

3.      La proposta de constitució i la seua composició es pot presentar a iniciativa de 

l’equip de govern o d’una cinquena part dels/de les membres del Consell de Govern. 

La secretaria correspon a un membre de la comissió no delegada, o personal 

funcionari de la Universitat, designat mitjançant acord exprés de la comissió. En 

qualsevol cas, la seua composició sempre que sigui possible haurà de ser paritària 

entre homes i dones. 

4.      Les comissions no delegades tenen caràcter informatiu per tal de preparar els temes 

que ha de tractar el Consell de Govern, però en cap cas poden adoptar acords 

directament. 

Article 12. La Comissió Permanent 

1.      Integren la Comissió Permanent del Consell de Govern: 

El rector o rectora. 

El secretari o secretària general. 

El gerent o la gerent.  

Un representant dels membres del Consell per designació del rector o rectora. 

Un representant dels degans i directors de centre. 

Un representant dels directors de departament o institut. 

Un representant del personal acadèmic elegit pel Claustre. 

Tres representants de l’estudiantat. 

Un representant del PAS. 

Un representant del Consell Social. 

2.      La Comissió Permanent es reuneix quan és impossible convocar una sessió 

extraordinària del Consell de Govern i s’han de tractar temes que requereixen 

l’adopció urgent d’un acord. El rector o rectora la convoca quan ho creu convenient 

i ha d’informar el Consell de Govern, en la primera sessió que es faci, sobre les 

raons d’urgència que han motivat la convocatòria i sobre els acords adoptats. 

Article 13. La Junta Consultiva 

1.      La Junta Consultiva es l'òrgan ordinari d'assessorament del rector o rectora i del 

Consell de Govern en matèria acadèmica, d’acord amb el que preveu l’article 56 

dels Estatuts. 



2.      La seua composició és la prevista en l'article 57 dels Estatuts de la UdL. 

3.      El Consell de Govern, per acord de la majoria dels seus membres, designa les  

persones que componen la Junta Consultiva entre professors o investigadors de 

reconegut prestigi.  En tot cas, per tal de garantir una representació equilibrada entre 

els diversos àmbits del coneixement, cal que hi participin representants de tots els 

centres de la UdL.  Poden formar part de la Junta Consultiva un màxim de tres 

membres de l'equip de govern, a part dels que en són membres nats. 

4.      El nomenament dels membres de la Junta Consultiva és per un període de quatre 

anys renovables. 

5.      El funcionament és el previst en l'article 58 dels Estatuts de la UdL. 

6.      Els informes emesos per la Junta Consultiva sobre les propostes presentades no són 

vinculants. 

Article 14. Recursos 

Els acords del Consell de Govern exhaureixen la via administrativa.  En tot cas, poden 

ser objecte de recurs per la via judicial corresponent. 

 


