REGLAMENT DEL CONSELL ACADÈMIC

Acord núm. 125/2013 del Consell de Govern pel qual s’aprova el reglament
d’organització i funcionament del Consell Acadèmic.
•
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Marc Legal
L’1 de juny de 2012 van entrar en vigor els nous Estatuts de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
L’article 49 dels Estatuts de la UPC crea el Consell Acadèmic com a òrgan col·legiat
general de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’article 50 dels Estatuts de la UPC
estableix que el Consell Acadèmic ha de tenir un reglament de funcionament, que ha
de ser aprovat pel Consell de Govern.
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Secció 1. Objecte i marc normatiu
Article 1. Objecte
Aquest reglament té com a objecte regular el funcionament del Consell Acadèmic de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Article 2. Marc normatiu
Aquest reglament de funcionament es regeix per la legislació general i universitària
vigent, pels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel Reglament electoral
de la Universitat i, en tot el que no hi està previst, pels reglaments de funcionament
del Claustre Universitari i del Consell de Govern, en aquest ordre, i per la resta de
normativa que li és aplicable.

Secció 2. Naturalesa del Consell Acadèmic
Article 3. Funcions
El Consell Acadèmic és un òrgan d’informació i consulta del rector o rectora.
Té com a funcions:
a) Assessorar el rector o rectora i col·laborar amb el consell de direcció en el
govern i gestió de la universitat.
b) Aportar la visió de les unitats acadèmiques en el govern i gestió de la
universitat.
c) Compartir informació i propostes que contribueixin al govern i gestió de la
universitat i facilitin la seva millora.
d) Altres funcions adequades al compliment de la seva finalitat.
Article 4. Composició
El Consell Acadèmic està format pels degans o deganes i els directors o directores de
totes les unitats acadèmiques.

Secció 3. Funcionament
Article 5. Presidència i secretaria
El Consell Acadèmic és presidit pel rector o rectora.
El secretari o secretària general actua com secretari del Consell Acadèmic.
Article 6. Mesa permanent
6.1 El Consell Acadèmic té una mesa permanent que el representa entre sessions i a
més de les funcions que aquest li encomani, li corresponen les següents:
a) Organitzar el debat de les sessions del Consell Acadèmic.
b) Elaborar la proposta de reglament de funcionament, i les seves modificacions,
que ha de sotmetre a l’aprovació del Consell Acadèmic.
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c) Proposar al president temes d’interès a incloure a l’ordre del dia.
d) Proposar la creació de comissions deliberants o consultives.
6.2 La mesa permanent està composta per el rector o rectora, un degà o degana o
director o directora de centre docent, un director o directora de departament, un
director o directora de la resta d’unitats acadèmiques, i el secretari o secretària
general.
6.3 El mandat dels membres electius de la mesa permanent és de dos anys, sempre
que mantinguin la condició per la qual són membres del Consell Acadèmic.
6.4 L’elecció es duu a terme en una sessió del Consell Acadèmic convocada
expressament amb aquesta finalitat, a la qual ha d’assistir el president o presidenta, el
secretari o secretària, i la meitat més un, com a mínim, dels membres del Consell
Acadèmic.
Cadascú del membres electius es elegit pel col·lectiu al que pertany en votació amb
urna i prèvia presentació de candidatura, entre els membres del Consell Acadèmic
corresponents.
Article 7. Disposicions generals
7.1 El Consell Acadèmic pot crear comissions deliberants o consultives. L’acord de
creació ha d’establir-ne les funcions, la composició i la vigència. En tot cas, aquestes
comissions es dissolen un cop en finalitza el seu mandat o el mandat del Consell
Acadèmic.
7.2. L'assistència al Consell Acadèmic té caràcter personal. En cas d’absència, malaltia
o vacant, un degà o degana o director o directora pot ser substituït per un vicedegà o
vicedegana, sots-director o sotsdirectora o secretari o secretària de la unitat acadèmica
corresponent, que podrà assistir amb veu, si es delega expressament per cada sessió.
En tot cas, el vot és indelegable.
Article 8. Convocatòries
8.1 El Consell Acadèmic es reuneix en sessió ordinària al menys cada dos mesos. Es
pot reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d'urgència que ho justifiquin; en
aquest cas, la iniciativa de la convocatòria correspon:
a) Al rector o rectora
b) A un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres.
8.2 El rector o rectora convoca el Consell Acadèmic. El secretari o secretària ha de
trametre la convocatòria amb l'ordre del dia als membres amb una antelació mínima
de set dies naturals per a les convocatòries ordinàries i quaranta-vuit hores per a les
convocatòries extraordinàries, pels mitjans electrònics admesos per la Universitat i ha
d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió.
A més, la convocatòria ha d’especificar el lloc o l’adreça en què es pot accedir als
documents que corresponen a l’ordre del dia, que s’han de donar a conèixer set dies
naturals abans de la data de la sessió. Excepcionalment, els documents que no es
poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar a disposició dels membres del
Consell Acadèmic, en tot cas, el dia hàbil anterior al de la sessió.
8.3 El rector o rectora pot invitar a les sessions, sense vot, les persones que consideri
oportunes amb l’aquiescència prèvia del Consell.
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Article 9. Sessions
9.1 Perquè la constitució del Consell Acadèmic sigui vàlida cal la presència del
president o presidenta i el secretari o secretària, o, si s’escau, les persones que els
substitueixen, i la meitat més un, com a mínim, dels membres.
Si no hi ha quòrum, es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de
l'assenyalada per a la primera i cal que hi assisteixin com a mínim la tercera part dels
membres.
9.2 Les sessions poden ser objecte d’un enregistrament de veu, amb l’objecte exclusiu
que serveixi de suport instrumental per a l’elaboració de les actes de les sessions. No
obstant això, en assumptes concrets es pot deixar d’enregistrar tota la sessió o una
part, o bé interrompre-la, sempre que hi hagi l’acord previ de la majoria simple dels
presents. Qualsevol membre pot sol·licitar la interrupció de l’enregistrament en el
moment en què intervé.
Article 10. Actes
10.1 L’acta de cadascuna de les sessions ha de ser aprovada a la reunió següent i ha
de signada pel secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta.
10.2 En l’acta s’ha de fer constar:
- L’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat.
- La llista d’assistents, persones que s’han excusat de no assistir-hi i absents.
- El punts principals de les deliberacions i els continguts dels acords adoptats, si
s’escau.
- Tot allò que es demani explícitament que consti en acta.

Secció 4. Elecció dels representants al Consell de Govern dels
degans o deganes i directors i directores de les unitats
acadèmiques
Article 11. Procediment d’elecció
L’elecció dels representants al Consell de Govern dels degans o deganes i directors o
directores de les unitats acadèmiques es duu a terme d’acord amb el que estableix el
Reglament electoral de la Universitat, i en particular les articles 69 i 70 del mateix.
Les votacions es poden fer en una sessió del Claustre Universitari o en una sessió del
Consell Acadèmic convocada expressament amb aquesta finalitat.
Article 12. Elecció en sessió del Consell Acadèmic
12.1 Si l’elecció té lloc en sessió del Consell Acadèmic, aquesta ha de ser convocada
expressament amb aquesta finalitat, i la convocatòria ha d’indicar el termini per a la
presentació de candidatures, que podran ser individuals o integrades per varies
persones.
El secretari o secretaria ha de fer publiques les candidatures, com a mínim, 36 hores
abans de la sessió on es procedirà a la votació.
12.2 A la sessió del Consell Acadèmic ha d’assistir el president o presidenta, el secretari
o secretària, i la meitat més un, com a mínim, dels membres del Consell Acadèmic.
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12.3 A l’elecció dels representants dels centres docents, departaments i instituts
universitaris de recerca cada elector pot votar un nombre de candidats o candidates
igual al nombre de representants que s’han d’elegir.
A l’elecció dels representants del conjunt del Consell Acadèmic cada elector o electora
pot votar un nombre de candidats o candidates no superior al 70% arrodonit per excés
del nombre de representants que s’han d’elegir.

Secció 5. Modificació d’aquest reglament de funcionament
Article 13. Titulars de la iniciativa
Poden promoure la proposta de modificació d'aquest reglament:
a) El rector o rectora.
b) La mesa permanent.
c) Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres del Consell Acadèmic.
Article 14. Procediment
14.1 La proposta de modificació ha d'anar acompanyada d’un escrit de motivació i ha
d’incloure el text de modificació proposat.
14.2 L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest reglament requereix un
quòrum de participació de la meitat més un dels membres i el vot favorable, com a
mínim, de la meitat més un dels vots emesos vàlidament.
14.3 Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet al Consell de Govern perquè
l’aprovi, si escau.

Disposicions final i derogatòria
Disposició final. Entrada en vigor
Aquest reglament de funcionament entrarà en vigor l’endemà del dia en què l’aprovi el
Consell de Govern de la Universitat.
Disposició derogatòria
Queda derogat l’Acord núm. 31/2007 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la
proposta de reglament del Consell de Centres Docents.
Queda derogat l’Acord núm. 146/2007 del Consell de Govern, pel qual s’aprova el
reglament del Consell de Departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya
Queda derogat l’Acord núm. 191/2007 del Consell de Govern, pel qual s’aprova el
reglament del Consell d’Instituts Universitaris de Recerca.
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