
REGLAMENT DEL CONSELL DE DIRECTORS/RES DE DEPARTAMENT 

L’article 59 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 
26 d’agost, preveu l’existència del Consell de Directors o directores de Departament i 
estableix la necessitat de dotar-lo d’un reglament. 

Atesos els fonaments jurídics que proporcionen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; i 
el Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de 
Lleida, es desenvolupa el Reglament següent: 

 

TÍTOL I. Funcions 

Article 1. 1. En el marc dels Estatuts, el Consell de Directors o directores de 
Departament, d’ara endavant Consell, és un òrgan d’informació, consulta i debat 
(Article 59 dels Estatuts). 

D’acord amb l’article 39 dels Estatuts de la UdL el Consell és un òrgan col·legiat 
d’àmbit general. És un òrgan de govern i representació de la universitat i com a tal, 
segons l’article 40 dels Estatuts, exerceix les competències que li són atribuïdes pels 
mateixos Estatuts i la resta de la normativa vigent cercant la unitat d’acció institucional, 
per tal de servir la missió i els fins comuns de la Universitat. 

2. El Consell és un òrgan de coordinació entre els Departament i els instituts propis de 
la UdL. 

3. D’acord amb el que estableix l’article 48.d) dels Estatuts correspon al Consell elegir 
els vuit directors de departament o institut propi membres del Consell de Govern. 

TÍTOL II. Organització 

Article 2. 1. El Consell de Directors o directores de Departament estarà integrat pels 
directors o directores de tots els departaments i els directors o directores d’instituts 
propis de la Universitat de Lleida. 

2. El presideix el rector o rectora.  

Article 3. El Consell es reunirà en sessió ordinària almenys un cop cada tres mesos. Per 
a l’adopció d’acords vàlids, tant a les reunions ordinàries com a les extraordinàries, 
caldrà almenys la presència del rector o rectora o del vicepresident o la vicepresidenta 
del Consell i del secretari o la secretària i de més de la meitat dels seus membres, els 
anteriors inclosos. 

Article 4. 1. Els acords del Consell s’adopten per majoria simple, d’acord amb l’article 
42.2 dels Estatuts, a favor de la proposta que té més vots a favor que en contra.  

2. No s’admet la delegació de vot, segons l’article 42.1 dels Estatuts. 



Article 5. 1. El vicepresident o la vicepresidenta i el secretari o la secretària del Consell 
seran elegits entre els membres del Consell per majoria simple. La votació serà secreta 
sempre que ho demani algun membre del Consell. 

2. En cas d’empat entre dos o més candidats, es repetirà la votació entre els empatats. 
Un nou empat seria resolt per sorteig.  

3. L’elecció serà per dos anys i no es podran exercir més de dos mandats successius.  

Article 6. El Consell serà convocat pel president o presidenta o pel vicepresident o la 
vicepresidenta a iniciativa pròpia o a petició de deu dels seus membres. La convocatòria 
s’haurà de fer de manera que estigui a disposició dels convocats, en el seu departament 
o institut, no menys de 3 dies abans de la reunió. 

Article 7. 1. D’acord amb l’article 48 d) dels Estatuts són vuit els directors o directores 
de departament o institut propi, que hauran de ser elegits pel Consell de Directors de 
Departament per formar part del Consell de Govern, i seran elegits cada vegada que es 
produeixi la renovació del Consell de Govern. En la mateixa elecció es designaran 
almenys tres substituts pel cas de que es produeixin vacants abans de la renovació del 
Consell o es podran establir criteris per a la cobertura de vacants. 

2. En cas de que sigui impossible la cobertura de vacants mitjançant substituts, es 
podran realitzar eleccions parcials de representants. 

3. En cas d’empat es procedirà d’acord amb el previst en l’article 5.2. 

Article 8. El Consell podrà proposar als seus representants directrius d’actuació en el 
Consell de Govern. 

Article 9. 1. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell vetllarà per tal que el 
Consell sigui puntualment informat de les principals actuacions portades a terme en 
l’àmbit universitari i que facin referència als departaments o instituts propis. 

2. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell també tindrà la responsabilitat directa 
d’assegurar que el Consell de Directors o directores de Departament sigui informat de 
l’actuació dels seus representants al Consell de Govern. 

Article 10. El Consell nomenarà, si escau, les comissions que estimi convenients per al 
millor exercici de les seves funcions i per aconseguir una major operativitat. 

Article 11. En cas d’impossibilitat d’assistència d’algun membre del Consell, aquest 
podrà designar la persona que el substitueixi, que tindrà veu però no vot. 

Article 12. 1. El vicepresident o la vicepresidenta, el secretari o la secretària i els 
representants del Consell, podran ésser revocats. 

La revocació s’haurà de fer en una reunió convocada a petició d’un terç o més dels seus 
membres. 



2. Aquesta revocació serà considerada, d’acord amb el que estableix l’article 109 e) dels 
Estatuts, entre d’altres motius, en cas de no assistència d’algun representant a 4 sessions 
consecutives o 7 sessions no consecutives del Consell de Govern sense causa 
justificada.  

Les revocacions es faran en una reunió del Consell convocada a petició d’un mínim de 
1/3 dels seus membres. 

3. La votació serà, en aquest cas, secreta i portarà a la revocació si la proposta obté la 
majoria absoluta dels membres del Consell. Si es produeix la revocació, el president/a 
del Consell convocarà una sessió extraordinària en un termini no superior als quinze 
dies per tal de procedir a realitzar l’elecció corresponent. 

Article 13. Pel que fa al seu funcionament i en defecte dels previst en aquest reglament, 
serà d’aplicació el que assenyala la Llei 30/92 sobre el funcionament dels òrgans 
col·legiats. 

 


