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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ I D’AVALUACIÓ DEL PERSONAL
DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT
Naturalesa i funcions
Article 1
La Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la
Universitat (CSAPDIU) és la responsable final de les avaluacions del personal docent i
investigador de la Universitat i de presentar al rector o la rectora les propostes de
membres de les comissions d‘accés o de selecció d’aquest personal.
Article 2
La CSAPDIU té les atribucions que li encomanen els Estatuts, els reglaments de la
Universitat i el Claustre Universitari.
Composició i estructura
Article 3
La CSAPDIU està constituïda per deu membres del personal docent i investigador de
la Universitat, d’àmbits temàtics diversos, amb àmplia experiència docent i
investigadora, amb un reconeixement equivalent, si més no, al que preveu la llei per
participar en les comissions dels concursos d’habilitació i d’accés, i per dos membres
que han de ser estudiantes o estudiants, un dels quals, si més no, ha de ser estudiant
o estudianta de doctorat. Els membres d’aquesta comissió són designats pel Claustre
Universitari, a proposta del rector o la rectora, mitjançant una votació en què ha de
participar més de la meitat dels membres del Claustre Universitari i en la qual han
d’obtenir més de la meitat dels vots emesos.
Article 4
La CSAPDIU o la persona que la presideix poden demanar informes a les persones
que considerin convenients i invitar-les, sense vot, a una sessió determinada de la
Comissió.
A les sessions de la CSAPDIU i a les de la seva Comissió Permanent, a que es
refereix l’article 8 d’aquest reglament també poden assistir, si el president ho
considera oportú, tècnics de la universitat, sense vot, per tal d’informar o assessorar
sobre punts concrets de l’ordre del dia.
Així mateix, també hi pot assistir, sense vot, el personal de suport necessari que
requereixi la CSAPDIU o la persona que la presideix per a l’exercici de les funcions de
la comissió.
Article 5
La durada del mandat dels membres del personal docent i investigador és de quatre
anys i aquests es renoven per meitats cada dos anys. La primera vegada es
determinen per sorteig els membres que hauran de cessar.
La durada del mandat dels membres en representació de l’estudiantat és d’un any.
Els membres que cessen continuen en funcions fins a la designació dels nous
membres.
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Article 6
La CSAPDIU elegeix un president o una presidenta, un vicepresident o una
vicepresidenta i un secretari o una secretària entre el personal docent i investigador
que hi pertany.
Article 7
El càrrec de president o de presidenta, de vicepresident o de vicepresidenta i de
secretari o de secretària de la CSAPDIU és per a un any.
Transcorregut aquest termini, el vicepresident o la vicepresidenta passa a ocupar el
càrrec de president o presidenta, i el secretari o la secretària, el de vicepresident o
vicepresidenta, i es nomena un nou secretari o secretària.
En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president o la
presidenta és substituït o substituïda, per aquest ordre, pel vicepresident o la
vicepresidenta, o pel membre del personal docent investigador de més categoria
acadèmica, antiguitat en el cos i edat.
El secretari o la secretària és substituït o substituïda, en els mateixos casos, pel
membre del personal docent i investigador que designi el president o la presidenta.
En el supòsit de que es produeixi una vacant de qualsevol d’aquests càrrecs abans de
la finalització del mandat d’un any, s’elegeix de nou en la següent reunió ordinària de
la CSAPDIU.
Article 8
La Comissió Permanent està constituïda pel president o la presidenta, el vicepresident
o la vicepresidenta, el secretari o la secretària i un estudiant o una estudianta en
qualitat de vocal, i té les funcions que li encomana la CSAPDIU.
Funcionament
Article 9
La CSAPDIU és convocada pel president o la presidenta. El secretari o la secretària
tramet la convocatòria amb l’ordre del dia, amb una antelació mínima de 72 hores.
Article 10
L’assistència a les sessions té caràcter personal i el vot és indelegable.
Article 11
En la convocatòria s’ha d’especificar el lloc, l’hora, la durada aproximada i l’ordre del
dia de la reunió. A més, s’hi ha d’adjuntar una còpia dels documents que calgui, o bé
indicar el lloc on es poden consultar.
Article 12
Perquè la constitució de la CSAPDIU sigui vàlida, a l’efecte de la realització de
sessions i deliberacions i la presa d’acords, hi han de ser presents, en primera
convocatòria, el president o la presidenta i el secretari o la secretària o els membres
que els substitueixin, i com a mínim la meitat de la resta dels membres nomenats.
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En segona convocatòria, la Comissió pot constituir-se i prendre acords amb la
presència del president o la presidenta i el secretari o la secretària o els membres que
els substitueixin i com a mínim dos de la resta dels membres nomenats.
En el supòsit que un dels membres tingui el deure d’abstenir-se, no s’ha de
comptabilitzar a l’efecte de quòrum.
Article 13
Els acords s’adopten per majoria.
En cas que els vots en blanc siguin superiors als de l’opció guanyadora (favorable o
desfavorable), s’ha de repetir la votació si algun membre ho sol·licita expressament.
La proposta s’aprova definitivament si els vots favorables són superiors als
desfavorables.
En cas d’empat, decideix el vot del president o la presidenta.
Article 14
Sempre que algun dels membres ho demani o que afecti l’elecció de les persones, la
votació ha de ser secreta.
Article 15
A les sessions de la CSAPDIU només es poden prendre acords sobre els punts de
l’ordre del dia que figuren en la convocatòria, llevat que es modifiqui en la mateixa
sessió, amb la conformitat de la totalitat dels membres que constitueixen la Comissió.
Article 16
De les sessions de la CSAPDIU, se n’estén una acta, en què ha de constar la relació
dels assistents, l’ordre del dia i l’enumeració dels assumptes tractats, els acords
presos i les intervencions dels membres, si ho demanen i si lliuren per escrit al
secretari o la secretària allò que volen que figuri a l’acta.
Article 17
Si algun dels membres no assisteix a tres sessions ordinàries consecutives o a cinc
d’alternes sense al·legar cap causa justificada, la CSAPDIU n’ha d’informar el Claustre
Universitari i s’ha de manifestar sobre la seva eventual substitució.
Article 18
Anualment, la CSAPDIU elabora un informe de la seva activitat, que tramet al Claustre
Universitari.
Disposició derogatòria
En entrar en vigor aquest reglament, queda derogat el reglament de la CSAPDIU
aprovat per la Junta de Govern de 16 d’octubre de 1998.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de ser aprovat al Consell de Govern.
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