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CAPÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS 
 
Article 1. Naturalesa 
1. El Consell de Govern és l'òrgan col·legiat suprem de govern de la 
Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i 
programàtiques, i també les directrius, normatives i procediments per a 
aplicar-les, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, la recerca, els 
recursos humans i econòmics, i l’elaboració de pressupostos.  
 
2. El Consell de Govern exerceix, així mateix, les funcions que li atribueixen la 
legislació estatal i l’autonòmica i els Estatuts de la Universitat, i, a més, 
assisteix el rector en l’exercici de les seves funcions. 
 
3. Els acords del Consell de Govern esgoten la via administrativa i són 
directament impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Article 2. Composició 
1. La composició del Consell de Govern és, d’acord amb el que estableix 
l’article 61 dels Estatuts de la UAB, la següent: 
a) el rector, que el presideix 
b) el secretari general 
c) el gerent 
d) quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector. En 
aquest total hi ha d’haver membres del personal acadèmic, dels estudiants i 
del personal d'administració i serveis 
e) quinze membres elegits pels degans, els directors d'escola i els directors 
de departament i d'institut universitari de recerca, d’entre els degans, els 
directors d'escola i els directors de departament i d'institut universitari de 
recerca, respectivament 
f) vint membres del Claustre, escollits pels  —i d’entre aquests— mateixos 
membres de cadascun dels sectors elegibles. D'aquests membres, tenint en 
compte la representació dels diferents sectors, dotze són representants del 
personal acadèmic, dels quals set han de ser professors funcionaris doctors i 
cinc, funcionaris no doctors o contractats; sis representants dels estudiants, 
entre els quals hi ha d'haver almenys un representant de doctorat, i dos 
representants del personal d'administració i serveis 
g) tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat 
universitària. 
 
2. El secretari general adjunt assisteix a les sessions del Consell de Govern 
amb veu però sense vot.  
 
3. D’acord amb l’assumpte a tractar, el rector pot convidar un membre o més 
de la comunitat universitària perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a una 
determinada sessió del Consell de Govern. 
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Article 3. Competències 
Les competències del Consell de Govern són, d’acord amb el que estableix 
l’article 64 dels Estatuts de la UAB, les següents: 
a) Aprovar el seu reglament i els reglaments d'altres òrgans o estructures 
universitaris centrals o territorials que no tinguin atribuïda aquesta 
competència, i també elaborar les directrius que han de seguir els reglaments 
de les facultats i escoles, dels departaments i dels instituts universitaris 
d'investigació i centres de recerca propis de la Universitat i ratificar-los un cop 
hagin estat aprovats pels òrgans competents. 
b) Definir, en col·laboració amb el Consell Social, els criteris i els objectius de 
la planificació estratègica de la Universitat. 
c) Establir les línies programàtiques de la Universitat, i les directrius i els 
procediments per a aplicar-les. 
d) Regular els assumptes objecte de la seva competència en matèria de 
planificació d'ensenyaments, d’ordenació acadèmica, de planificació i 
seguiment econòmic i pressupostari, i de directrius generals sobre 
organització de l'administració universitària i dels recursos humans. 
e) Fer propostes sobre la implantació, la creació, la supressió o la modificació 
dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, i 
elevar-les al Consell Social. 
f) Aprovar la creació de titulacions pròpies i elevar-les al Consell Social. 
g) Aprovar els plans d'estudis de les titulacions que s'imparteixen a les 
facultats i les escoles de la Universitat i als centres adscrits i vinculats, i 
informar-ne al Consell Social. 
h) Fer propostes sobre la creació, modificació i supressió de facultats i 
d'escoles; sobre la creació, supressió, modificació, adscripció i desadscripció 
d'instituts universitaris d'investigació, i també sobre l'adscripció i 
desadscripció, vinculació i desvinculació de centres de titularitat pública o 
privada que imparteixin estudis conduents a l'expedició de títols universitaris i 
elevar-les al Consell Social. 
i) Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments i unitats, i 
les divisions departamentals. 
j) Aprovar el nomenament de doctors honoris causa. 
k) Autoritzar l'adscripció del personal acadèmic a les estructures bàsiques de 
la Universitat. 
l) Establir, amb la participació del Consell Social, els criteris bàsics per a 
elaborar el pressupost anual i elevar a l'esmentat òrgan la proposta de 
programació econòmica pluriennal i de pressupost anual. 
m) Proposar al Consell Social l'assignació individual de retribucions 
addicionals al personal acadèmic per a activitats docents, investigadores i de 
gestió. 
n) Aprovar la relació de llocs de treball del personal acadèmic. 
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o) Aprovar i elevar al Consell Social la relació de llocs de treball del personal 
d'administració i serveis, i també, crear, modificar o suprimir les escales del 
personal d'administració i serveis. 
p) Aprovar els projectes de pressupost i de programació econòmica pluriennal 
de la Universitat perquè siguin tramitades pel Consell Social, i conèixer 
periòdicament la gestió i l’execució del pressupost. 
q) Proposar al Consell Social l'afectació i la desafectació al domini públic dels 
béns universitaris, i també l'adquisició i el procediment d'alienació de béns 
patrimonials. 
r) Elegir els seus representants al Consell Social i designar els membres de la 
Junta Consultiva. 
s) Autoritzar els convenis de cooperació amb altres universitats i institucions, 
en els termes que estableixi el seu reglament i la normativa vigent. 
t) Proposar al Consell Social la constitució, la modificació i l’extinció d'entitats 
jurídiques per a promoure i desenvolupar els fins de la Universitat, i proposar 
la participació de la Universitat en altres entitats. 
u) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris. 
v) Crear comissions i delegar-hi competències. 
w) Exercir les altres competències que li atribueixin la legislació vigent, els 
Estatuts i la normativa de desenvolupament. 
 
Article 4. Mandat 
El mandat del Consell de Govern és de quatre anys, si bé el sector dels 
estudiants representants del Claustre es renova cada dos anys. 
 
Article 5. Règim jurídic 
El Consell de Govern ajusta la seva actuació a les disposicions d’aquest 
reglament i, si no, a les normes generals que regulen el funcionament dels 
òrgans col·legiats. 
 
 
CAPÍTOL II. RÈGIM DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Article 6. Membres del Consell de Govern 
1. Correspon a cadascun dels membres del Consell de Govern: 
a) Rebre la convocatòria amb l’ordre del dia de la sessió i la documentació 
corresponent.  
b) Participar en els debats de les sessions. 
c) Exercir el seu dret a vot i expressar el sentit d’aquest i els motius que el 
justifiquen. 
d) Formular precs i preguntes. 
e) Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions que 
se’ls assigni. 
f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la condició de membre del 
Consell de Govern. 
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2. Els membres del Consell de Govern no poden atribuir-se les funcions de 
representació d’aquest òrgan llevat que, expressament, així ho hagi acordat el 
mateix Consell. 
 
Article 7. La rectora o el rector 
1. Correspon al rector, com a president del Consell de Govern, l’exercici de 
les funcions següents: 
a) Exercir la representació del Consell de Govern. 
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-
ne l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les sol·licituds dels altres 
membres formulades amb l’antelació suficient. 
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i 
suspendre’ls per causes justificades. 
d) Dirimir els empats amb el seu vot. 
e) Visar les actes i certificats dels acords adoptats pel Consell de Govern. 
f) Exercir totes les funcions inherents a la condició de president d’un òrgan 
col·legiat. 
 
2. En cas d’absència o malaltia del rector, un vicerector presidirà el Consell de 
Govern.  
 
Article 8. La secretària general o el secretari general 
1. Correspon al secretari general, com a secretari del Consell de Govern, 
l’exercici de les funcions següents: 
a) Convocar les sessions del Consell de Govern per indicació del rector. 
b) Rebre les comunicacions dels membres del Consell de Govern i facilitar-los 
les dades i la informació necessària. 
c) Preparar la documentació que s’ha de sotmetre a la consideració del 
Consell de Govern. 
d) Estendre acta de les sessions i expedir les certificacions dels acords 
adoptats pel Consell de Govern. 
e) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la condició de 
secretari. 
 
2. En cas d’absència o malaltia del secretari general, el secretari general 
adjunt desenvoluparà les funcions esmentades a l’apartat anterior.  
 
Article 9. Assistència i substitucions 
1. L’assistència a les sessions del Consell de Govern és obligatòria. 
 
2. Quan una causa justificada impedeixi que els degans i els directors 
d’escola assisteixin a les sessions del Consell de Govern, aquests poden ser 
substituïts per un membre del seu equip de direcció; els directors de 
departament i els representants del Claustre poden ser substituïts pel suplent 
elegit simultàniament amb el titular. Les justificacions s’han de lliurar a la 
Secretaria General, com a màxim deu dies després de la sessió. 
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3. Les absències injustificades dels membres del Consell de Govern es 
podran donar a conèixer a la comunitat universitària pels mitjans ordinaris 
d'informació de la UAB.  
 
Article 10. Pèrdua de la condició de membre del Consell de Govern 
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 i pel fet de deixar de 
pertànyer a la UAB. També es perd la condició de membre del Consell de 
Govern, llevat dels membres nats, per la manca d’assistència sense causa 
justificada a tres sessions del Consell de Govern. 
 
2. Per a cobrir la vacant produïda, en el cas dels membres designats, l’òrgan 
competent ha de fer una nova designació; en el cas dels membres electes, 
els seus respectius suplents cobriran la vacant. 
 
CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Article 11. Funcionament 
1. El Consell de Govern pot actuar en ple i en comissions. El ple s’ha de 
reunir almenys cada dos mesos. 
 
2. La creació, la modificació i la supressió de les comissions correspon al 
Consell de Govern. El funcionament d’aquestes es regeix pel que disposa el 
capítol IV d’aquest reglament. 
 
Article 12. Preparació de les sessions i ordre del dia 
1. Els assumptes que se sotmeten a coneixement, deliberació i aprovació del 
Consell de Govern s’han de tramitar, amb caràcter previ i amb suficient 
antelació, a la Secretaria General, la qual sol·licitarà al Gabinet Jurídic que 
informi dels aspectes legals pertinents i que supervisi, si s’escau, la 
documentació aportada. 
 
2. Un cop verificat el compliment dels aspectes legals, i segons el 
procediment que correspongui en cada cas, s’inclourà la qüestió plantejada 
com a punt de l’ordre del dia de la sessió corresponent. 
 
3. Qualsevol membre del Consell de Govern pot sol·licitar la inclusió d’un punt 
a l’ordre del dia d’una sessió seguint el procediment establert en aquest 
reglament. 
 
Article 13. Convocatòria 
1. El Consell de Govern és convocat pel rector, per iniciativa pròpia, o a 
petició d’una quarta part dels membres del Consell, supòsit en el qual la 
convocatòria s’haurà d‘acompanyar de l’ordre del dia que es proposa per a 
sotmetre a debat. 
 
2. El Consell de Govern pot ser convocat amb caràcter ordinari i extraordinari. 
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3. La convocatòria de les sessions ordinàries s’ha de lliurar i fer pública amb 
una antelació mínima de deu dies, i ha d’incloure l’ordre del dia i la data, el 
lloc i l’hora en què tindrà lloc la sessió. La documentació corresponent als 
diferents punts de l’ordre del dia s’ha de lliurar amb una antelació mínima de 
cinc dies hàbils. 
 
4. En el cas de les sessions extraordinàries, si són convocades per raons 
d’urgència, el Consell de Govern haurà de valorar a l’inici de la sessió les 
raons d’urgència que han fonamentat la convocatòria. 
 
5. L’ordre del dia de cada convocatòria es farà públic a tota la comunitat 
universitària. 
 
Article 14. Quòrum 
1. Perquè la constitució del Consell de Govern sigui vàlida, a l’efecte de 
celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, han de ser-hi presents 
en primera convocatòria el rector i el secretari general —o, si escau, els qui 
els substitueixin— i la meitat, almenys, dels membres restants. 
 
2. La segona convocatòria tindrà lloc un quart d’hora més tard que la primera, 
i serà suficient per a constituir el Consell, deliberar i prendre acords la 
presència del rector i del secretari general —o, si escau, de qui els 
substitueixin—, i d’una tercera part dels membres restants del Consell de 
Govern. 
 
Article 15. Deliberacions 
1. El Consell de Govern delibera i decideix sobre les qüestions que se li 
sotmeten, d'acord amb l'ordre del dia. Presideix i modera el debat el rector, o 
el vicerector en qui delegui. A proposta del rector, el Consell pot acordar el 
temps destinat a debatre un punt determinat.  
 
2. Es pot procedir a un segon torn d'intervencions, sempre amb temps limitat. 
El rector té la facultat de considerar que el punt ha estat prou debatut i, per 
tant, de sotmetre'l a votació. 
 
Article 16. Acords 
1. El Consell de Govern pot prendre acords per assentiment o per votació, la 
qual pot ser ordinària o secreta. 
 
2. La votació és secreta quan implica persones o quan ho demanen com a 
mínim una cinquena part dels membres del Consell de Govern.  
 
3. Pel que fa als acords adoptats per votació, n'hi ha prou amb la majoria 
simple dels presents, llevat d'aquells casos en què la normativa vigent exigeixi 
majoria absoluta o qualificada. 
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4. Per poder adoptar vàlidament un acord han de ser-hi presents, almenys, 
una tercera part dels membres del Consell de Govern, a més del rector i del 
secretari general —o les persones que, si escau, els substitueixin. 
 
5. No es pot entrar ni sortir de la sala on té lloc la sessió mentre s’està fent la 
votació d’algun dels punts de l’ordre del dia. 
 
Article 17. Acta 
1. El secretari general —o, per delegació, el secretari general adjunt— estén 
acta de cada sessió del Consell de Govern, que s'aprova, si escau, a l'inici de 
la sessió ordinària següent. Abans de l'aprovació, es tramet l'acta provisional 
als membres del Consell de Govern dins el termini de quinze dies després de 
la celebració de la sessió. Un cop aprovada, l’acta té caràcter públic. Cada 
sessió ordinària té com a primer punt de l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de 
la sessió anterior. 
 
2. L'acta inclou necessàriament la relació dels membres assistents i dels 
absents, l'ordre del dia, les propostes i els acords adoptats, i els punts que 
qualsevol membre del Consell de Govern demani expressament que constin a 
l'acta. En el cas que un acord se sotmeti a votació, s'ha d'indicar el nombre 
exacte de vots favorables, de vots contraris i d'abstencions que hi hagi. 
 
Article 18. Difusió i publicació dels acords 
1. Els acords adoptats pel Consell de Govern es donen a conèixer a la 
comunitat universitària l’endemà que hagi tingut lloc la sessió corresponent 
pels mitjans habituals de difusió de la Universitat. 
 
2. Així mateix, els acords del Consell de Govern s’han de publicar al Butlletí 
Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, sens perjudici de la 
publicació que legalment correspongui en altres diaris o butlletins oficials, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Article 19. Suport tècnic 
El Consell de Govern té el suport tècnic de la Secretaria General de la UAB, 
que realitza les funcions següents:  
a) Convocar, per indicació del rector, els membres del Consell de Govern i 
trametre a cadascun l’ordre del dia i la documentació corresponent. 
b) Facilitar la interrelació dels assumptes que, per la seva connexió, han de 
ser tractats en comissions. 
c) Vehicular la informació prèvia i derivada del treball de les comissions als 
membres del Consell de Govern i als degans i directors d’escola, de 
departament i d’institut. 
d) Comunicar els acords adoptats als àmbits corresponents perquè en tinguin 
coneixement o en donin l’aprovació, i garantir-ne la difusió a la comunitat 
universitària. 
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CAPÍTOL IV. LES COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Article 20. Creació  
1. Correspon al Consell de Govern la creació de comissions específiques per 
a estudiar i elaborar els assumptes que se li sotmeten a consideració, i a les 
quals pot delegar competències. 
 
2. L’acord de creació d’una comissió del Consell de Govern n’ha d’especificar 
la composició i les funcions que se li atribueixen, i també les competències 
del  Consell de Govern que s’hi deleguen d’acord amb el que disposa l’article 
65 dels Estatuts de la UAB. 
 
3. Els acords de delegació de competències del Consell de Govern en una 
comissió s’han d’adoptar per majoria absoluta i han d’establir els 
procediments d’informació prèvia i de comunicació dels acords als membres 
del Consell de Govern. Els acords de delegació de competències poden ser 
revocats en qualsevol moment per la majoria absoluta dels membres del 
Consell de Govern. 
 
Article 21. Competències 
D’acord amb els articles 62 i 65 dels Estatuts de la UAB, correspon a les 
comissions del Consell de Govern: 
a) Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest 
òrgan hi hagi delegat expressament. 
b) Elaborar i aprovar propostes, que hauran de ser ratificades pel Consell de 
Govern. 
c) Informar de les propostes que han de ser discutides i aprovades, si 
s’escau, pel Consell de Govern. 
d) Aprovar i resoldre els assumptes ordinaris que corresponguin al seu àmbit 
competencial, en el desenvolupament dels acords aprovats pel Consell de 
Govern, sens perjudici de les competències que corresponen al rector i a 
altres òrgans de la Universitat. 
e) Informar sobre els recursos d’alçada interposats pels interessats contra els 
acords dictats en l’exercici de les competències a què es refereix la lletra d 
d’aquest apartat. 
 
Article 22. Acords de les comissions 
1. Es considera que les competències que les comissions exerceixen per 
delegació les exerceix el Consell de Govern, per la qual cosa els acords 
dictats en virtut d’aquesta delegació esgoten la via administrativa i són 
directament impugnables per la via contenciosa administrativa, de conformitat 
amb el que disposa l’article 193.1 del Estatuts de la UAB. 
 
2. En relació amb les competències de les comissions a què es refereix la 
lletra b de l’article 21, en el cas que el Consell de Govern no ratifiqui la 
proposta elaborada per la comissió, aquesta proposta junt amb les 
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observacions que s’hagin formulat respecte de la qüestió retornaran a la 
comissió perquè formuli una nova proposta al Consell. 
 
3. En relació amb les competències de les comissions a què es refereix la 
lletra c de l’article 21, en cas que el Consell de Govern introdueixi esmenes a 
la proposta de la comissió, el mateix Consell podrà optar bé per introduir-les 
directament, bé per retornar la proposta amb les esmenes a la comissió per 
tal que formuli una nova proposta al Consell. 
 
4. Els acords que adoptin les comissions en l’exercici de les competències a 
què es refereix la lletra d de l’article 21 no esgoten la via administrativa i són 
susceptibles de recurs d’alçada al rector, de conformitat amb el que disposa 
l’article 193.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Article 23. Composició 
1. La composició de cada comissió del Consell de Govern es determina en 
cada cas en el corresponent acord de creació, i en tot cas en formen part 
membres del Consell de Govern i també altres membres de la comunitat 
universitària, de conformitat amb el que disposa l’article 52.1 dels Estatuts de 
la UAB. La representació del professorat ha de tenir sempre en compte que hi 
ha d’haver persones del sector A i del sector B. Així mateix, i atenent a la 
naturalesa de les funcions que corresponen a les comissions, s’hi poden 
incorporar amb veu però sense vot, representants de la Junta de Personal 
Docent i Investigador, de la Junta de Personal d’Administració i Serveis i del 
Comitè d’Empresa. 
 
2. Cada comissió està presidida per un vicerector i assistida per un lletrat del 
Gabinet Jurídic que actua com a secretari, amb veu però sense vot, i que 
estén acta de les sessions. 
 
3. En cas de malaltia o d’absència, el president d’una comissió és substituït 
pel vicepresident, si n’hi ha, o per la persona que ell delegui. 
 
4. Es produeix una baixa quan algun dels membres de les comissions 
renuncia a la seva condició de membre de la comissió, deixa de complir les 
condicions per les quals va ser elegit o deixa de pertànyer a la UAB. 
 
Article 24. Elecció dels membres 
1. Els membres de les comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia 
presentació de candidatures, que serà comunicada, als efectes de publicitat, 
als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la Universitat. 
 
2. Les candidatures s’han de presentar per escrit, tot especificant-hi la 
comissió i l’estament, a la Secretaria General, la qual ha de garantir la 
publicitat de la convocatòria als membres de la comunitat universitària. 
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3. L’elecció s’aprova per majoria simple de vots emesos. L’escrutini es 
realitzarà recomptant els vots i ordenant els candidats per ordre descendent 
en nombre de vots, i resultaran elegits els més votats que compleixin les 
condicions de composició establertes per a cada comissió. En cas que alguna 
de les eleccions deixés vacant un lloc per cobrir o diversos, s’ha d’efectuar 
una nova votació.  
 
Article 25. Règim de funcionament 
Les comissions del Consell de Govern es reuniran periòdicament per tractar 
les qüestions pròpies del seu àmbit competencial. El seu règim de 
funcionament, als efectes de convocatòria, quòrum i presa d’acords és el 
mateix que el del Consell de Govern. 
 
Article 26. Audiències i suport tècnic 
1. Quan les comissions considerin que un assumpte afecta de manera 
específica una facultat, una escola, un departament, un institut universitari 
d’investigació, o d’altres estructures o membres de la comunitat universitària, 
oferiran la possibilitat d’audiència prèvia al seu responsable. Igualment, en 
conèixer els assumptes a tractar, els càrrecs acadèmics tenen dret a ser 
escoltats per la comissió quan es tracti de temes que els afectin de manera 
específica. 
 
2. Les comissions tenen el suport tècnic del personal de l’àrea o les àrees 
administratives corresponents, que hi assistirà amb veu però sense vot. 
 
3. La Secretaria General coordina el treball de les comissions en els termes 
establerts a l’article 19 d’aquest reglament. 
 
 
CAPÍTOL V. REFORMA DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Article 27. Iniciativa  
La iniciativa de reformar el Reglament del Consell de Govern pot sorgir: 

a) del rector 
b) d'una quarta part dels membres del Consell. 

 
Article 28. Procediment  
1. Un cop formulada la proposta de reforma, el Consell de Govern s'ha de 
pronunciar sobre la conveniència de prendre-la en consideració. Si obté el vot 
favorable de la majoria absoluta, s'obre un termini de quinze dies per a 
presentar esmenes. 
 
2. Transcorregut el termini de presentació d'esmenes, en el termini d'una 
setmana es procedeix a convocar una sessió extraordinària del Consell de 
Govern per a debatre la proposta de reforma i, si n'hi ha, les esmenes 
presentades. 
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Article 29. Votació 
L'aprovació del conjunt de les modificacions introduïdes requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell, en una votació 
específica de conjunt. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén que hi ha majoria simple quan els vots 
positius superen els negatius, sense comptar-hi les abstencions, els vots en 
blanc i els nuls. S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressarà en el 
mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant 
de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret de l’òrgan.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera 
Fins que no es procedeixi a crear les noves comissions del Consell de Govern 
i a elegir-ne els membres en el marc del que disposa aquest reglament, les 
comissions creades a l’empara de la normativa anterior continuaran exercint 
les seves funcions. 
 
Segona 
En el moment de l’aprovació d’aquest reglament, són comissions del Consell 
de Govern les següents: Comissió d'Ajut a l'Estudi, Comissió d'Avaluació i 
Control del Professorat, Comissió de Doctorat, Comissió d'Economia i 
Serveis, Comissió d'Investigació, Comissió d'Ordenació Acadèmica, Comissió 
de Política Lingüística, Comissió de Professorat i Comissió de Relacions 
Internacionals 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogats el Reglament del Consell de Govern, aprovat per acord del 
Consell de Govern de 27 de juny de 2002, la Normativa de composició i 
elecció dels membres de les Comissions del Consell de Govern, aprovada per 
acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2002, i totes les disposicions 
de la UAB que s’oposin al que estableix aquest reglament. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 

Primera 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, reformada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, té caràcter supletori en tot allò que no hagi estat 
expressament previst en aquest reglament. I si aquesta no fos suficient, el 
Consell de Govern ha d'acordar, per majoria absoluta, la solució que s’hagi de 
donar als casos no previstos en la normativa abans esmentada. 
 
Segona 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de 
Govern. 
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ANNEX 
 

ARTICLES DELS ESTATUTS DE LA UAB CITATS AL REGLAMENT 
DEL CONSELL DE GOVERN 

 
Article 52. Principis d'actuació dels òrgans  
1. Els Estatuts i les seves normes de desenvolupament asseguren que, en els 
òrgans col·legiats de la Universitat, hi són representats els diferents sectors 
de la comunitat universitària.  
 
2. Els òrgans unipersonals i col·legiats estan sotmesos als principis de 
transparència, rendició de comptes, participació i informació. 
 
Article 62. Funcionament 
1. El Consell pot actuar en ple i en comissions. El ple s'ha de reunir almenys 
un cop cada dos mesos. 
 
2. El Consell de Govern crearà comissions específiques a les quals pot 
delegar competències. Com a mínim, es crearan comissions per a afers 
acadèmics, recerca, professorat, economia, qualitat i avaluació, beques i ajuts 
a l'estudi i doctorat.  
 
3. El Consell de Govern reglamenta el funcionament i la composició 
d'aquestes comissions, de les quals poden formar part membres de la 
comunitat universitària que no pertanyin al Consell de Govern. 
 
4. El règim de sessions, convocatòries, quòrums, votacions i la resta de 
normes de funcionament intern han de ser establerts per un reglament 
elaborat pel mateix Consell de Govern. 
 
Article 65. Competències delegables a les comissions 
El Consell de Govern ha de regular en el seu reglament quines competències 
delega a les seves comissions. En tot cas, no són delegables les 
competències compreses a les lletres a, b, c, j, r i v previstes a l'article 
anterior. 
 
Article 193. Recursos 
1. Les resolucions del rector i els acords del Claustre, del Consell de Govern, 
del Consell Social i de la Junta Electoral General exhaureixen la via 
administrativa i són impugnables directament davant de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
2. Les resolucions de la resta d'òrgans universitaris són recurribles en alçada 
per les persones interessades davant del rector, llevat que la normativa vigent 
o els presents Estatuts estableixin un òrgan diferent. 
 
3. Els òrgans de la Universitat no poden interposar recurs contra els acords i 
resolucions dictats per altres òrgans de la mateixa universitat. 


