
Reglament del Consell d’Universitat

Text aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 25 de novembre de 2015 i modificat pel Consell de
Direcció de l’1 de febrer de 2021.
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Títol I. Del Consell d’Universitat i la seva organització

Article 1. Del règim, la composició i les funcions del Consell d’Universitat

1. El Consell d'Universitat és el màxim òrgan de participació de la comunitat universitària. És format pels
membres previstos en l'art. 21 de les Normes d'organització i funcionament de la UOC i és presidit pel
rector. El secretari general n'és el secretari.

2. El Consell d'Universitat exerceix les funcions que s'estableixen en l'art. 22 de les Normes d'organització i
funcionament de la UOC, que són les següents:

a) Debatre les línies estratègiques i els objectius de la Universitat.
b) Manifestar l'opinió sobre temes que afectin la Universitat i proposar les iniciatives que estimi

oportunes.
c) Debatre els aspectes que afectin la carrera professional del personal acadèmic i de gestió.
d) Ser escoltat en el nomenament del rector abans que sigui nomenat formalment.
e) Tractar de qualsevol altre tema proposat pel rector, el Consell de Govern o el Consell de Direcció.

3. En virtut d'aquest caràcter consultiu i de participació, les resolucions que pugui adoptar el Consell tenen
rang de recomanació per als òrgans de govern de la Universitat.

Article 2. Dels membres del Consell d’Universitat

1. La condició de membre del Consell d'Universitat és personal i no s'admeten representacions. L'exercici
d'aquest càrrec és un dret i un deure dels membres de la comunitat universitària que han estat elegits o que
en són membres nats.

2. L'elecció dels membres del Consell d'Universitat es regeix per la Normativa electoral de la UOC.

3. La durada del mandat dels membres electes del Consell d'Universitat és de tres anys.

4. Els membres del Consell d'Universitat tenen el dret i el deure d'assistir a les sessions del Consell
d'Universitat i d'expressar la seva opinió conformement a les normes reglamentàries, com també de rebre la
informació i la documentació disponibles amb prou antelació abans de les sessions ordinàries.

5. En cas que un dels membres del Consell d'Universitat en perdi la condició, se l'ha de substituir d'acord
amb els mecanismes previstos en la Normativa electoral de la UOC.
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Títol II. Del funcionament del Consell d’Universitat

Article 3. Del Ple

1. El Ple del Consell d'Universitat el formen tots els seus membres. Es reuneix amb caràcter ordinari un cop
l'any.

2. El Ple és presidit pel rector o, en cas d'absència, pel vicerector més antic.

Article 4. De la Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és composta per:

a) Un membre del Consell de Direcció designat pel rector, que la presideix.
b) El secretari general de la Universitat.
c) Un representant dels membres nats del Consell.
d) Un representant del col·lectiu del personal acadèmic.
e) Un representant del col·lectiu del personal de gestió.
f) Un representant del col·lectiu dels estudiants.

Els representants dels membres nats, del personal acadèmic, del personal de gestió i dels estudiants són
elegits per i entre els membres del Consell pertanyents als col·lectius corresponents.

2. Correspon a la Comissió Permanent preparar i acordar l’ordre del dia del Ple del Consell, sigui ordinari o
extraordinari, coordinar les tasques de les comissions de treball que es puguin constituir, i interpretar i
integrar aquest reglament.

3. La Comissió Permanent es reuneix per la convocatòria de qui la presideix, bé per decisió pròpia, o bé per
petició de dos o més dels seus membres.

4. Els acords de la Comissió s’adopten per majoria absoluta dels seus membres.
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Article 5. De les comissions de treball

1. La Comissió Permanent pot constituir comissions de treball temporals per preparar els temes dels quals
s’ha de tractar en el Ple.

2. Les comissions de treball són formades per les persones que decideix la Comissió Permanent i són
presidides per un membre de la Comissió Permanent.

Article 6. De la convocatòria del Consell d’Universitat

1. Correspon al rector convocar les sessions ordinàries del Consell d'Universitat, les quals s'han de fer en
període lectiu, si bé fora del període de les proves finals d'avaluació. El Consell d'Universitat s'ha de reunir
en sessió ordinària almenys una vegada l'any.

El rector, per iniciativa pròpia, pot convocar el Consell d'Universitat en sessió extraordinària. També es pot
convocar per iniciativa del Consell de Govern o a petició, per escrit, d'una tercera part dels membres del
Consell d'Universitat. En aquests casos, l'acord d'iniciativa o la petició ha d'incloure els temes que s'hi han
de tractar i que justifiquen la convocatòria extraordinària. El rector ha de convocar el Consell d'Universitat
dins d'un termini de trenta dies a partir de la presentació de l'acord d'iniciativa o la petició.

2. La convocatòria s'ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies naturals en el cas d'una
convocatòria ordinària, i de cinc dies naturals en el cas d'una convocatòria extraordinària. Les convocatòries
ordinàries s'han de comunicar per mitjà del Campus Virtual i s'han de trametre a les adreces de correu
electrònic dels membres del Consell d'Universitat. En cas de convocatòria extraordinària, la convocatòria es
pot trametre exclusivament a les adreces de correu electrònic dels membres del Consell d'Universitat.

3. La convocatòria, en la qual s'ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc en què es portarà a terme la sessió, ha
d'anar acompanyada de l'ordre del dia corresponent. La documentació disponible relativa a l'ordre del dia
s'ha de posar a disposició dels membres del Consell d'Universitat mitjançant els espais establerts al
Campus Virtual amb aquesta finalitat amb una antelació mínima de 72 hores.

4. En l'ordre del dia s'hi han d'incorporar els temes, sempre que siguin competència del Consell
d'Universitat, que un mínim del 10 % dels seus membres hagi demanat per escrit de tractar fins a set dies
abans de la sessió. La proposició d'un nou punt de l'ordre del dia ha d'incloure el text del punt i el nom del
ponent. Els nous punts de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els membres del Consell d'Universitat
cinc dies naturals abans de la sessió.

5. No pot ser objecte de deliberació cap assumpte que no consti en l'ordre del dia, llevat que hi siguin
presents tots els membres del Consell d'Universitat i que n'acordin la inclusió i en sigui declarada la urgència
pel vot favorable de la majoria.

6. Si en el moment en què el Consell hagi de valorar la proposta de nomenament o renovació del càrrec de
rector feta pel Patronat de la Fundació no hi ha prevista la convocatòria d'una sessió ordinària en una data
que sigui pròxima, s'ha de convocar una sessió extraordinària amb aquesta finalitat.
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Article 7. De les sessions del Consell d’Universitat

1. El quòrum perquè sigui vàlida la constitució del Consell d'Universitat és la majoria absoluta de tots els
membres, entre ells el president i el secretari del Consell d'Universitat o les persones que els substitueixin.
Si aquest quòrum no s'assoleix, el Consell d'Universitat s'ha de constituir en segona convocatòria mitja hora
després de l'hora assenyalada per a la primera convocatòria i n'hi ha prou amb l'assistència de la tercera
part dels membres.

2. Les sessions del Consell d'Universitat són moderades pel rector o la persona que el substitueixi.

3. Tots els membres del Consell d'Universitat hi poden intervenir després d'haver demanat la paraula i
d'haver-la obtingut de qui modera la sessió. Les peticions de paraula es fan abans de començar les
intervencions. Les intervencions es fan personalment, amb la indicació prèvia del membre del Consell
d'Universitat. El president ordena el debat i pot determinar el temps de les intervencions, cridar a l'ordre els
intervinents o, si és necessari, retirar l'ús de la paraula.

4. A les sessions del Consell d'Universitat també hi poden assistir, amb veu i sense vot, altres persones
convidades expressament.

Article 8. De l’adopció de resolucions

1. En cas que, per la naturalesa dels assumptes dels quals es tracti, calgui sotmetre a votació alguna
resolució, aquesta s'ha de prendre per majoria simple dels assistents.

2. Les votacions poden ser per assentiment, ordinàries o secretes.

a) S'entén que hi ha assentiment quan el president formula propostes que, una vegada les ha
anunciat, no susciten oposició o objecció.

b) El sistema de votació ordinari és a mà alçada; primer es demanen els vots positius, després els vots
negatius i finalment les abstencions.

c) Les votacions són nominals i secretes quan es tracta de l'elecció de persones. La votació secreta es
porta a terme mitjançant paperetes dipositades pels membres del Consell d'Universitat en una urna
després de ser cridats nominalment, i l'escrutini correspon al secretari del Consell.

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sempre que les abstencions
no superin el 50 % de la suma dels vots positius i negatius. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi
ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sempre que els vots en blanc no superin el 50
% de la suma de vots positius i negatius. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes,
cal obrir un nou torn d'intervencions i fer una nova votació, en la qual no es comptaran les abstencions, els
vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es compta com una abstenció o com un vot en blanc,
depenent de si la votació és ordinària o secreta.
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4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit més del 50 % del total de membres
de ple dret del Consell.

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit més del 50
% del total de membres presents en el moment de la votació.

6. El vot dels membres del Consell d'Universitat és personal i indelegable, i es duu a terme en la sessió
corresponent, després dels debats consegüents, sense que sigui possible el vot avançat. Les votacions no
es poden interrompre per cap raó. Mentre tenen lloc, el moderador no pot concedir cap paraula ni cap
persona pot entrar a la sala de sessions ni sortir-ne.

7. Quan en una votació hi ha empat, cal fer-ne una altra, i si l'empat persisteix, cal obrir un nou torn
d'intervencions, amb temps limitat, per aclarir els termes o el tema de la votació; si hi torna a haver empat,
ho decideix el vot de qualitat del president del Consell d'Universitat.

8. Els acords del Consell d'Universitat es publiquen en els apartats expressament assenyalats per a aquesta
finalitat en els mitjans electrònics de la Universitat.

Article 9. De les actes

1. De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, que ha de contenir la llista de les persones assistents, les
circumstàncies de lloc i temps de la sessió, els punts principals de les deliberacions i, en cas que s'adopti
alguna resolució, la forma i el resultat de les votacions i el text de la resolució adoptada. Els esborranys
d'acta, signats pel secretari i amb el vistiplau del rector, s'han de fer conèixer als membres del Consell
d'Universitat amb prou antelació, i s'aproven, si escau, en la sessió següent del Consell.

2. Els membres que discrepin de la resolució majoritària poden formular, en el termini de quaranta-vuit
hores, un vot particular per escrit, el qual s'ha d'incorporar en el text aprovat.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern de la Universitat.
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