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ARTICLE 68.  FUNCIONAMENT

1. La Junta Consultiva actua en ple i, si escau, en seccions. 

2. El Consell de Govern ha d’aprovar un reglament de funcionament intern de la Junta
Consultiva a proposta d’aquest òrgan.

ARTICLE 69. COMPETÈNCIES

1. Són competències de la Junta Consultiva:

a) Emetre informes sobre afers de naturalesa acadèmica a sol·licitud del rector o
per acord del Consell de Govern. 

b) Formular propostes al rector o al Consell de Govern sobre millora del disseny i
desenvolupament de les polítiques de docència i investigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

c) Exercir les altres competències que li atorgui la normativa vigent.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS UNIPERSONALS GENERALS

Secció primera. La rectora o el rector

ARTICLE 70. NATURALESA I FUNCIONS

1. El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació
legal i institucional. Exerceix la direcció, govern i gestió de la Universitat, desenvolu-
pa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n’executa
els acords. 

2. El rector presideix el Claustre, el Consell de Govern, l’Equip de Govern, la Junta
Consultiva i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 

3. En l’exercici de les seves funcions, el rector és assistit per l’Equip de Govern. 

ARTICLE 71. DURADA DEL MANDAT I SUBSTITUCIÓ

1. La durada del mandat del rector és de quatre anys i és renovable per un únic man-
dat consecutiu.

2. El rector és substituït per un vicerector en cas d’absència o malaltia. Aquesta situa-
ció s’ha de comunicar al Consell de Govern quan la substitució sigui per períodes
llargs i en cap cas podrà perllongar-se més de sis mesos consecutius.
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ARTICLE 72. ELECCIÓ

1. El rector és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi
universal lliure i secret, entre els catedràtics funcionaris en actiu de la Universitat i
és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

2. El vot és ponderat d’acord amb els percentatges que corresponen a cada sector en
el Claustre en els termes següents:

a) Professorat doctor dels cossos docents universitaris: 51% del total de vots a can-
didatures vàlidament emesos per la comunitat universitària.

b) Resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació que exer-
ceixi funcions de docència:  9%.

c) Estudiants de grau i postgrau: 30%.

d) Personal d’administració i serveis: 10%.

3. Es proclama rector, en primera volta, el candidat que obtingui més de la meitat dels
vots a candidatures vàlidament emesos aplicant les corresponents ponderacions. Si
cap candidat els assoleix, es procedeix a una segona votació a la qual només podran
concórrer els dos candidats que han obtingut més vots a la primera volta. En la sego-
na volta es proclama el candidat que obtingui la majoria simple de vots, atenent
aquelles mateixes ponderacions.

4. El reglament electoral ha de desenvolupar les anteriors previsions.

ARTICLE 73. CESSAMENT ORDINARI

El cessament ordinari del rector es produeix pel compliment del període per al qual fou
elegit o per dimissió.

ARTICLE 74. CESSAMENT EXTRAORDINARI

1. El rector pot ser cessat amb caràcter extraordinari quan el Claustre aprova la convo-
catòria extraordinària d’elecció de rector a iniciativa d’un terç dels seus membres i
seguint el procediment establert a l’article 59 d’aquests Estatuts. 

2. L’aprovació d’aquesta iniciativa comporta el cessament del rector, que continua en
funcions fins a la presa de possessió del nou rector.

ARTICLE 75. COMPETÈNCIES

Són competències del rector:  

a) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la Universitat.
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b) Representar la Universitat institucionalment, judicialment i administrativament i
en qualsevol tipus de negocis i actes jurídics.

c) Presidir els actes institucionals de la Universitat  a què assisteixi.

d) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Claustre, del Consell de Govern,
de l’Equip de Govern i de la Junta Consultiva, i presidir la resta d’òrgans de la
Universitat als quals assisteix, excepte el Consell Social.

e) Designar i nomenar els vicerectors, el secretari general i el gerent de la
Universitat.

f) Designar i nomenar delegats o adjunts per a exercir competències específiques
de suport a la tasca de l’Equip de Govern.

g) Nomenar els càrrecs acadèmics i el personal al servei de la Universitat. 

h) Nomenar els quinze membres de la comunitat universitària que formen part com
a membres designats del Consell de Govern i convocar les eleccions per a esco-
llir els representants dels degans, directors d’escola, directors de departament
i/o directors d’institut que han de formar part del Consell de Govern.

i) Proposar els setze membres de la Junta Consultiva que han de ser designats pel
Consell de Govern.

j) Convocar els concursos i oposicions per a les places vacants de tot el personal
de la Universitat d’acord amb els presents Estatuts.

k) Nomenar els membres de les comissions de selecció de personal acadèmic i del
personal d’administració i serveis, funcionari i laboral, d’acord amb els presents
Estatuts, així com els membres de la Comissió de Reclamacions.

l) Resoldre els recursos que siguin de la seva competència.

m) Subscriure els contractes i convenis que celebri la Universitat.

n) Adoptar les decisions relatives a les situacions administratives i règim discipli-
nari respecte al personal acadèmic i al d’administració i serveis i règim discipli-
nari dels estudiants.

o) Aprovar les modificacions del pressupost quan la competència no correspongui
al Consell Social.

p) Autoritzar la despesa i ordenar els pagaments en execució del pressupost.

q) Autoritzar els actes extraordinaris que s’hagin de celebrar dins del campus.

r) Concedir permisos i anys sabàtics al personal acadèmic, de conformitat amb els
criteris establerts pel Consell de Govern.

s) Expedir títols i diplomes.

t) Assumir les competències que puguin atribuir-li la legislació vigent o els pre-
sents Estatuts.
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Secció segona. Les vicerectores i els vicerectors 

ARTICLE 76. NATURALESA I FUNCIONS

1. Els vicerectors són les persones responsables de dirigir i coordinar les diverses
àrees i activitats universitàries que el rector els atribueixi i exerceixen, a més, les
competències que els delegui.

2. La distribució de les diverses àrees, funcions i competències entre els vicerectors ha
de ser comunicada al Consell de Govern i donada a conèixer al conjunt de la comu-
nitat universitària.

3. Els vicerectors poden comptar, quan el volum o la naturalesa de les funcions o com-
petències ho justifiqui, amb el suport d’adjunts o delegats del rector.

ARTICLE 77. NOMENAMENT I CESSAMENT

1. Els vicerectors són designats i nomenats pel rector entre el professorat doctor fun-
cionari o contractat amb dedicació a temps complet que presti serveis a la
Universitat.

2. Cessen en el càrrec a petició pròpia, per decisió del rector o quan conclogui el man-
dat del rector que els nomenà. 

Secció tercera. La secretària o el secretari general

ARTICLE 78. NATURALESA I FUNCIONS

1. El secretari general dóna fe dels actes i acords de la Universitat i és la persona res-
ponsable superior dels registres i arxius universitaris i de l’assessoria jurídica. 

2. El secretari general garanteix la publicitat dels acords de la Universitat. 

ARTICLE 79. NOMENAMENT I CESSAMENT

1. El secretari general és nomenat pel rector entre els funcionaris del personal acadè-
mic o d’administració i serveis de la Universitat que compleixin els requisits esta-
blerts per la legislació vigent.

2. Cessa en el càrrec a petició pròpia, per decisió del rector o quan conclogui el man-
dat del rector que el nomenà.

ARTICLE 80. COMPETÈNCIES

1. Són competències del secretari general:

a) Assistir el rector en les tasques d’organització i administració de la Universitat.
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