
NORMATIVA PROVISIONAL PER A LA RENOVACIÓ DEL CLAUSTRE DE 
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

 

D’acord amb la Disposició Addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 

per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que 

estableix que en tant no es produeixi l’adaptació dels estatuts, els Consells de Govern de 

les universitats podran aprovar la normativa d’aplicació que sigui necessària per al 

compliment d’allò establert en aquesta Llei i donat que es fa necessària la renovació de 

la composició del Claustre de la Universitat de Lleida en tant que es compleix el termini 

del mandat reconegut als membres claustrals a l’article 45.4 dels Estatuts de la 

Universitat de Lleida (Decret 2001/2003, de 26 d’agost- DOCG núm. 3963, de 8 de 

setembre de 2003), s’aprova la següent normativa provisional de renovació del Claustre 

de la Universitat de Lleida. 

 

 

 

Article 1. Àmbit d’aplicació. 
 

La present normativa és d’aplicació al procés d’elecció dels representants del Personal 

Acadèmic, Personal d’Administració i Servei i Estudiantat al Claustre de la Universitat 

de Lleida d’acord a la Disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 

d’abril per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats, en tant no es modifiquin els Estatuts de la Universitat de Lleida. 

 

Article 2. Participació electoral dels membres de la comunitat universitària. 
 

1. La participació del personal acadèmic i personal d’administració i serveis requereix 

en tot cas ser membre en actiu d’un dels col·lectius de la comunitat universitària a la 

data de la convocatòria de les eleccions i tenir una vinculació estable amb la Universitat 

durant un període d’almenys un any, o en el cas de l’estudiantat, que s’hagin matriculat 

en almenys un curs acadèmic en la mateixa data. 

 

 

Article 3. Sistema electoral. 
 

El sistema per a l’elecció del personal acadèmic és el majoritari sense llistes, de tal 

manera que tots els membres de la circumscripció són electors i elegibles, i el 

proporcional amb presentació de candidatures en llistes tancades i no bloquejades en 

l’estudiantat.  El personal d’administració i serveis elegeix els seus representats al 

Claustre segons el sistema proporcional. 

 

 

Article 4. Circumscripció electoral. 
 

1. La representació del personal acadèmic és elegida per departaments; la de 

l’estudiantat per centres; i la del personal d’administració i serveis, en una elecció única 

per la totalitat de membres del col·lectiu. 

 

2. Cap candidat no pot presentar-se en més d’una circumscripció electoral. 



 

Article 5. Composició del Claustre. 
 

1. El Claustre està format per 250 membres, distribuïts de la següent manera: 

 

a) El rector o rectora. 

b) Els vicerectors/vicerectores, secretari/secretària general i el gerent o la gerent. 

c) Els degans/nes i els directors/es de centre. 

d) Els directors/es de departament. 

e) Els directors/es d’instituts universitaris propis. 

f) El president o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic i el president o presidenta 

del Comitè d’empresa del Personal Acadèmic. 

g) El president o president de la Junta de PAS Funcionari i el president o presidenta del 

Comitè d’empresa del PAS. 

h.) Una representació del professorat doctor amb vinculació permanent, la qual 

juntament amb el professorat d’aquest sector que sigui membre nat del Claustre, ha de 

sumar 128 persones, amb una distribució proporcional entre els diversos departaments. 

i) Una representació de la resta de personal acadèmic, la qual juntament amb els 

membres d’aquest sector que siguin membres nats del Claustre, ha de sumar 32 

persones, amb una distribució proporcional entre els diversos departaments. 

j) Una representació de l’estudiantat, que ha de sumar 65 persones, de manera 

proporcional al nombre de persones en cada centre, inclòs l’estudiantat de doctorat. 

h) Una representació del personal d’administració i serveis, la qual juntament amb els 

membres d’aquest col·lectiu que siguin membres nats del Claustre, ha de sumar 25 

persones, amb una distribució proporcional al nombre de personal funcionari i de 

personal laboral. 

 

2. Per a la determinació de la proporcionalitat en la representació del personal acadèmic, 

les persones amb règim de dedicació a temps parcial equivalent a cinc o més hores 

setmanals equivalen a la meitat d’una dedicació a temps complet i les persones amb una 

dedicació a temps parcial inferior a l’assenyalada equivalen a la quarta part. 

 

3. Si un cop elegit el Claustre es produeix un increment en el nombre de membres nats, 

la condició de claustral d’aquests nous membres no es fa efectiva fins que no hi hagi 

una vacant en el col·lectiu corresponent. 

 

 

Article 6. Dret de sufragi actiu i passiu. 
 

1. Tenen la condició d’elector o electora i elegible les següents persones: 

 

a. En el sector del personal acadèmic doctor amb vinculació permanent: els 

membres de qualsevol dels cossos docents universitaris i personal acadèmic 

contractat amb vinculació permanent que estiguin en possessió de títol de doctor 

i que prestin serveis a la Universitat de Lleida. 

 

b. En el sector de la resta de personal acadèmic: 

 



·Els membres dels cos de professors titulars d’escola universitària -incloent-hi 

els interins- que no tinguin el títol de doctor, i que prestin serveis a la Universitat 

de Lleida. 

·El professorat funcionari interí doctor. 

·El personal docent i investigador vinculat amb un contracte de caràcter temporal 

que presti serveis a la Universitat de Lleida. 

·Els becaris i becàries d’investigació, entenent per aquests aquells que gaudeixin 

d’una beca concedida per un organisme públic per a la formació de personal 

docent i investigador, o de qualsevol altra beca homologada pel Consell de 

Govern de la Universitat de Lleida. 

 

c. En el sector de l’estudiantat: els estudiants d’ensenyaments conduents a 

l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa a tot el territori de 

l’Estat i de titulacions pròpies de grau (estudis equivalents de primer i segon 

cicle) que estiguin matriculats en centres propis de la UdL. 

També té la condició d’elector i elegible l’estudiantat de tercer cicle que estigui 

matriculat d’un programa de doctorat. 

d. En el sector de personal d’administració i serveis: els funcionaris de carrera i 

interins i el personal laboral indefinit i eventual de la Universitat de Lleida que 

estigui en actiu. 

 

2. No tenen la consideració d’electors/es i d’elegibles, les persones següents:  

 

a) Els professors emèrits, honoraris, ni els visitants. 

b) El personal docent, investigador, tècnic o d’altre tipus, contractat per la 
Universitat de Lleida per obra o servei determinat, pel desenvolupament de 

projectes d’investigació i de recerca científics o tècnics, sempre que tinguin 

vinculació amb la UdL inferior a l’any. 

c) El personal docent contractat per la Universitat de Lleida per a la substitució 

d’altre professorat amb dret a sufragi o per la realització de tasques docents 

derivades de circumstàncies urgents o sobrevingudes. 

d) El personal d’administració i serveis contractat per la Universitat de Lleida per a 

la substitució d’altre personal d’aquest col·lectiu que manté el dret de sufragi o 

de serveis derivades de circumstàncies urgents o sobrevingudes. 

e) Qui estigui privat del dret al sufragi per qualsevol de les causes establertes a 

l’article 3 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral general. 

 

3. Si un membre de la comunitat universitària pertany a dos o més col·lectius d’aquesta, 

només podrà exercir el seu dret a vot en un d’ells, d’acord amb la següent priorització: 

pertinença al col·lectiu del personal acadèmic, pertinença al col·lectiu del personal 

d’administració i serveis i pertinença al col·lectiu de l’estudiantat, llevat que el propi 

interessat o interessada elegeixi per escrit i de manera expressa el contrari davant de la 

Junta Electoral en el termini de impugnacions dels censos electorals. 

 

4. En el cas de que un o una estudiant estigui matriculat en més d’un centre, només 

podrà exercir el dret de vot en un d’ells, que serà aquell en el qual estigui matriculat 

d’un major nombre de crèdits.  Si l’estudiant estigués matriculat del mateix nombre de 

crèdits en tots els centres, el seu col·legi electoral serà el centre en que porti més temps 

matriculat. 

 



 

 

 

Article 7. Convocatòria d’eleccions. 
 

Correspon al Consell de Govern de la Universitat de Lleida la convocatòria per a 

l’elecció dels representants del Claustre. Amb l’esmentada convocatòria s’aprovarà així 

mateix el calendari electoral, en el que hauran de constar, al menys, les dades següents: 

data de publicació del cens electoral i termini per impugnació del mateix, termini de 

presentació de candidatures i termini d’impugnació de les mateixes, dates de la 

campanya electoral i data i horari de les votacions. 

 

Quant als terminis d’impugnació, l’acord del Consell de Govern haurà de respectar el 

que s’estableix en els articles següents d’aquesta mateixa normativa. 

 

 

Article 8. Censos electorals. 
 

1. En la data prevista al calendari electoral es publicarà el cens, que inclourà les dades 

electorals de totes les persones dels diversos sectors de la comunitat universitària que , a 

la data del seu tancament, compleixin els requisits per ser electors. 

 

2. Amb relació al sector d’electors corresponent al personal acadèmic doctor amb 

vinculació permanent, així com el sector de resta de personal acadèmic i als efectes de 

fer possible la ponderació de vots en els termes previstos a l’article 5.2 d’aquesta 

normativa, es formaran tres censos electorals per sector: un cens de personal acadèmic a 

temps complet, un cens de personal amb dedicació a temps parcial equivalent a 5 o més 

hores setmanals de docència i un tercer cens de personal acadèmic amb dedicació a 

temps parcial equivalent a menys de cinc hores setmanals de docència. 

 

3. Amb relació al personal d’administració i serveis s’elaboraran dos censos: un per al 

personal d’administració i serveis funcionaris i una altre per al personal d’administració 

i serveis laboral. 

 

4. Contra els diferents censos, els interessats podran interposar impugnacions en els 

termes establerts a l’art. 12 de la normativa electoral de la Universitat de Lleida.  En el 

cas de que no hi hagi cap reclamació contra la publicació provisional dels censos 

electorals, aquesta esdevindrà automàticament definitiva. 

 

5. La Junta Electoral podrà en qualsevol moment d’ofici, esmenar les errades que 

figurin al cens. 

 

Article. 9. Distribució de representants. 
 

1. La Junta Electoral ha d’establir el nombre de representants del personal acadèmic que 

corresponen a cada departament, en proporció al nombre de personal acadèmic que en 

formen part d’acord amb allò establert a l’art. 5. 2 d’aquesta normativa. 

 



2. El nombre de representants dels diversos col·lectius de personal acadèmic al Claustre 

s’ha de determinar de manera proporcional per departaments i, s’ha de garantir que cada 

col·lectiu de cada departament tingui almenys un representant. 

 

3. La Junta Electoral també ha de fixar el nombre de claustrals representants de 

l’estudiantat corresponents a cada centre i la distribució proporcional dels claustrals del 

personal d’administració i serveis entre personal funcionari i laboral. 

 

 

Article 10. Meses electorals. 
 

1. En tots els processos electorals s’han de constituir meses independents per al personal 

acadèmic, l’estudiantat i el personal d’administració i serveis; tret dels casos en què es 

prevegi una altra cosa.  Cada mesa electoral ha d’estar integrada per tres membres del 

col·lectiu corresponent i, com a mínim, tres més de suplents. 

 

2. Les comissions electorals han de nomenar els membres titulars i suplents de les 

meses, els quals no poden excusar-se si no és per causes justificades, segon el criteri de 

cada comissió electoral. 

 

3. La designació de membres de les meses electorals es fa mitjançant sorteig entre les 

persones elegibles censades en cadascun dels col·lectius, excepte els que exerceixen 

càrrecs unipersonals de govern, d’acord amb l’article 39 dels Estatuts, les que es 

presenten en una candidatura o les que formen part de la Junta Electoral o de les 

comissions electorals. Així mateix, a instància de les persones interessades, s’han 

d’excloure dels cens a l’efecte de la designació com a membres de meses electorals les 

persones que n’han format part en algun dels dos processos electorals immediatament 

anteriors. 

 

4. Un cop constituïda la mesa, els seus integrants n’han d’elegir per majoria simple el 

president o presidenta i el secretari o secretària. 

 

 

Article 11. Candidatures 
 

1. Poden presentar candidatura, en el cas de que sigui aquest el procediment previst per 

a l’elecció de representants, les persones que tenen la condició d’elegibles d’acord amb 

aquesta normativa.  Les candidatures s’han de presentar al Registre General o als 

registres auxiliars dels centres, en el cas de l’estudiantat, el registre auxiliar haurà 

d’ésser el corresponent al centre en el qual estan matriculades les persones de la 

candidatura, sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú i el Reglament d’organització i funcionament del registre d’entrada i 

sortida de documents de la Universitat de Lleida. 

 

2. L’escrit de presentació hi ha de constar el nom, i, si n’hi ha, el logotip de la 

candidatura, seguits dels noms dels candidats i la llista de suplents. 

 



3. Un cop proclamades les candidatures la Junta Electoral les ha de comunicar a 

Secretaria General, que ha de confeccionar per cadascuna una papereta individualitzada 

amb el nom i, si n’hi ha el logotip i la llista dels/de les candidats/es titulars i suplents. 

 

 

Article 12. Campanya electoral. 
 

1. La durada de la campanya electoral serà la que determini el calendari electoral i tant 

els electors com els candidats poden fer reunions o actes d’informació electoral. 

 

2. Finalitzada la campanya electoral i, fins al començament de la votació, hi haurà una 

jornada de reflexió de vint-i-quatre hores.  Des de l’inici d’aquesta jornada fins a la 

finalització de l’escrutini no es podran realitzar reunions o actes de propaganda 

electoral. 

 

3. Els candidats i candidates podran realitzar la difusió dels seus programes electorals 

utilitzant dins del termini establert els mitjans que estimin adients, tot respectant les 

normes contingudes en aquesta normativa, així com el dret a la intimitat i pròpia imatge 

de les persones.  En ca cas el debat electoral podrà vulnerar les normes de correcta 

convivència i el respecte entre les candidatures. 

 

4. La informació escrita que es faciliti mitjançant cartells, pancartes o fulls, només 

podrà fixar-se als taulers expressament disposats a cada campus per la campanya 

electoral.  La difusió dels de la informació als taulers es farà respectant altra que ja hi 

hagi i que estigui vigent; si alguna candidatura ho sol·licita, o no hi ha espai suficient, la 

Junta Electoral en farà una distribució equitativa. 

 

 

Article 13. Dipòsit de vot i vot per correspondència. 
 

Les persones que prevegin no ser presents a la Universitat de Lleida en la data fixada 

per a la votació podran fer dipòsit de vot o votar per correspondència, segons el que 

estableixi l’article 7 i 8 de la normativa electoral de la Universitat de Lleida. 

 

 

Article 14. 
 

Per exercir el dret e vot, hom haurà acreditar la seva identitat. Només s’admetran com a 

mitjans d’identificació els següents documents: Document Nacional d’Identitat, el 

Passaport, el permís de conduir i el carnet de la Universitat de Lleida. 

 

 

Article 15. Escrutini. 
 

1. Acabada la votació la mesa fa l’escrutini, que és públic, i s’ha de dur a terme sense 

interrupcions, llevat de casos de força major. 

 

2. La mesa ha d’estendre l’acta de l’escrutini, on han de constar tots els candidats amb 

el nombre de vots obtinguts. 

 



 

Article 16. Tramesa de documentació. 
 

1. Fet l’escrutini la mesa ha de preparar la documentació electoral, que ha d’introduir en 

un sobre amb la indicació de la circumscripció a què correspon la mesa.  La 

documentació està composta per l’acta de constitució de la mesa, l’acta d’escrutini, els 

vots nuls i en blanc i un exemplar del cens electoral utilitzat per a les votacions. 

 

2. El president o la presidenta de la mesa ha de fer arribar el sobre amb la documentació 

esmentada a la Junta Electoral el mateix dia de la votació. 

 

 

Article 17. Escrutini general i proclamació de candidats. 
 

1. Com a màxim el primer dia hàbil següent al de la votació s’ha de reunir la Junta 

Electoral per fer l’escrutini general. 

 

2. Tot seguit s’han d’obrir els sobres de les meses electorals i s’ha de fer la proclamació 

dels claustrals. 

 

3. En les eleccions que es regeixen pel sistema proporcional la distribució del nombre 

de representants que pertoca a cada candidatura es fa aplicant el sistema d’Hont.  Els 

resultats s’han de calcular amb un sol decimal i s’han d’arrodonir a l’alça si superen el 

0,5 o a la baixa si no hi arriben. 

 

4. Un cop es té el nombre de representants que pertoquen a cada candidatura, s’han de 

designar els membres electes de cada candidatura tenint en compte el nombre de vots 

preferencials que ha obtingut cadascun dels candidats. En cas d’empat preval l’ordre 

establert dins de la candidatura. 

 

5. En cas de vacant d’un representant el substitueix la persona més votada de la mateixa 

llista.  Si per aquest sistema no es cobreix la vacant s’ha d’actuar de la mateixa manera 

amb els candidats suplents. 

 

 

Article 18. Normativa d’aplicació supletòria. 
 

En tot allò no previst en aquesta normativa serà d’aplicació la normativa electoral de la 

Universitat de Lleida, els Estatuts de la Universitat de Lleida i la resta de normativa 

general d’aplicació als processos electorals. 


