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• Acord núm. 333/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Admi-
nistratives	Particulars	per	la	contractació	del	Subministrament	de	les	llicències	de	les	aplicacions	Office,	Enterprise
Cal Suite i Sistemes Operatius Personals de microsoft.

• Acord núm. 334/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’autoritza la signatura del conveni
de col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització de
les activitats formatives del 2017.

• Acord núm. 335/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’autoritza la signatura del conveni
de col·laboració entre el Sr. Pau Jaume Xuriguera i Solà i la Universitat de Lleida per a la regulació de les condicions
de donació, gestió i conservació del llegat de Joan baptista Xuriguera i Parramona.

• Acord núm. 336/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’autoritza la signatura de l’acord
marc de cooperació entre la Universitat de Lleida i la Fundació Ferreruela Sanfeliu.

ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 12 DE DESEmbRE DE 2016

• Acord núm. 293/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’aprova l’acta de la sessió ordinà-
ria de 25 d’octubre de 2016.

• Acord	núm.	294/2016	del	Consell	de	Govern	de	12	de	desembre	de	2016,	pel	qual	s’aprova	la	modificació	d’algunes
de les comissions delegades i no delegades del Consell de Govern.

COmISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

COMISSIó PERMAnEnT

El Sr. Jaume Giné Mesa substitueix el Sr. Joan Busqueta Riu 

COMISSIó DE RECERCA

La Sra. M. Àngeles Calero Fernández substitueix el Sr. Joan Busqueta Riu

La Sra. Cristina Vega García substitueix la Sra. Immaculada Viñas Almenar

El Sr. Eduard Cristòbal Fransi substitueix la Sra. Carolina Villacampa Estiarte

El Sr. Jacint Boix Torras substitueix el Sr. Javier Gómez Arbonés

COMISSIó DE PAS

La Sra. Carmen Jové Deltell substitueix la Sra. Yolanda Soria Villalonga

COMISSIó ECOnòMICA

El Sr. Enric Llurda Giménez substitueix la Sra. Immaculada Viñas Almenar

El Sr. José A. Martínez Casasnovas substitueix la Sra. Teresa Alsinet Bernadó

COmISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

COMISSIó DE MEDI AMBIEnT

La Sra. Anna Espart Herrero del Dept. d’Infermeria i Fisioteràpia, substitueix la Sra. Montserrat Gea Sánchez

El Sr. Dídac Montero Sales, cobreix un dels llocs vacants de representació de l’Estudiantat.

• Acord núm. 295/2016 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016, pel qual s’aprova el procediment per a l’elec-
ció de la representació d’investigadors o investigadores en formació al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat i
a les comissions acadèmiques dels diferents programes de doctorat.

Atès que l’article 45 dels Estatuts de la UdL en el seu punt 1 estableix que la representació de l’estudiantat ha de ser proporcional 
als matriculats en cada centre, inclòs l’estudiantat de doctorat.
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Atès que l’Acord núm. 67/2014 del Consell de Govern de 10 d’abril de 2014, pel qual s’aprova la normativa Acadèmica de Doc-
torat de la Universitat de Lleida en el seu article 6.1 considera personal investigador en formació, o doctorand o doctoranda, de 
l’Escola de Doctorat de la UdL qui hagi estat admès en un programa de doctorat gestionat per aquesta i s’hi hagi matriculat.

Atès que l’Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Intern 
de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, en l’article 9.1.6 estableix que en el Comitè de Direcció hi ha d’haver una per-
sona en representació dels investigadors en formació dels programes de doctorat, elegida per aquest col·lectiu d’entre els seus 
membres per un període de tres anys o fins que deixi d’estar matriculada a l’Escola de Doctorat. 

Atès que el mateix Reglament, article 17.4, estableix que en les comissions acadèmiques hi ha d’haver un investigador o inves-
tigadora en formació del programa de doctorat, elegit per aquest col·lectiu.

Atès que el mateix Reglament, en l’article 21.1.1 s’estableix que el personal investigador en formació té garantida la igualtat de 
drets i deures, independentment del programa de doctorat en què estiguin matriculats, d’acord amb la normativa general i els 
Estatuts de la UdL,

S’estableix el procediment següent:

ARTICLE 1

DRET DE SUFRAGI

Elecció d’un doctorant o doctoranda com a representant en el Comitè de Direcció

Tenen la consideració d’electors i elegibles tots els doctorands i doctorandes matriculats en qualsevol programa de doctorat, amb 
matrícula vigent.

Elecció d’un doctorand o doctoranda com a representant a la Comissió Acadèmica d’un programa de doctorat.

Tenen la consideració d’electors i elegibles tots els doctorands i doctorandes matriculats en el programa de doctorat. 

ARTICLE 2

CEnS ELECTORAL

L’Escola de Doctorat ha de publicar, almenys, un mes abans de cada elecció, els censos electorals actualitzats. S’estableix un 
termini de sis dies naturals a comptar des de la data de publicació dels censos per presentar reclamacions davant la Comissió 
electoral de l’Escola de Doctorat.

ARTICLE 3

COMPOSICIó DE LA COMISSIó ELECTORAL

1. L’Escola de Doctorat constituirà una Comissió electoral amb la següent composició:

a. El director o directora de l’Escola de Doctorat o persona amb qui delegui, que la presideix.

b. Dos representants del personal acadèmic dels programes de doctorat.

c. Dos representants de l’estudiantat de l’Escola de Doctorat.

d. El secretari o secretària de l’escola, que actua com a secretari o secretària de la comissió.

2. La renovació o ratificació dels membres de la comissió electoral es fa cada tres anys.

ARTICLE 4

FUnCIOnS DE LA COMISSIó ELECTORAL

La Comissió electoral de l’Escola de Doctorat assumeix les competències pròpies de la Junta electoral de la Universitat de Lleida 
i en particular, les següents:
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a. La constitució de la comissió electoral d’acord amb la normativa electoral. La comissió electoral ha d’enviar l’acta de consti-
tució a la Secretaria general i ha de comunicar a aquest òrgan qualsevol canvi que es produeixi.

b. La determinació dels llocs que s’han de cobrir en el Comitè de Direcció i en les Comissions acadèmiques de cada programa
de doctorat.

c. L’elaboració de les paperetes electorals.

d. La designació, mitjançant sorteig, dels membres de les meses electorals.

e. La supervisió de la constitució de les meses electorals amb les urnes, i el material necessari. Les actes, els sobres i les pa-
peretes s’han d’ajustar al model lliurat des de la Secretaria general.

f. La proclamació dels resultats i la resolució de possibles incidències durant el procés. Una vegada fet l’escrutini cal trametre
a la Secretaria general l’original de l’acta de les eleccions.

g. Els acords de la comissió electoral es poden impugnar davant la Junta Electoral. La resolució de la Junta Electoral d’aquestes
impugnacions esgota la via administrativa.

h. Les sessions de la Comissió electoral seran públiques.

ARTICLE 5

MESES ELECTORALS

1. La comissió electoral ha de nomenar els membres titulars i suplents de les meses, els quals no poden excusar-se si no és
per causes justificades, segons el criteri de la comissió.

2. La mesa electoral estarà constituïda per un professor o professora, una persona del personal d’administració i serveis, i un
doctorand o doctoranda. S’ha d’aixecar acta de la constitució de la mesa electoral.

ARTICLE 6

ESCRUTInI I PROCLAMACIó DELS RESULTATS

1. Acabada la votació, la mesa electoral 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. Efectuat el recompte, es fa la relació dels doctorands i doctorandes que han
obtingut vots. Aquesta relació ha de ser ordenada de major a menor nombre de vots i ha de constar en l’acta de recompte.

3. Son proclamats electes els doctorands o la doctorandes que obtinguin més vots per un període de tres anys, o fins que deixi
d’estar matriculat.

4. La relació ordenada, que constarà a l’acta del recompte de vots, s’utilitzarà al llarg dels tres anys següents a la data de cele-
bració de les eleccions per cobrir les vacants que es produeixin.

5. S’ha de fer la proclamació provisional dels resultats que quedarà exposada al taulell d’anuncis de l’Escola de Doctorat.

6. Es podran impugnar els resultats durant els tres dies naturals següents a la data de la proclamació provisional, davant la
Junta electoral de la Universitat de Lleida.

7. Un cop resoltes les impugnacions, s’ha de fer la proclamació definitiva dels resultats que s’exposarà al taulell d’anuncis de
l’Escola de Doctorat.

DISPOSICIOnS

En tot allò que no estigui previst en aquest procediment, serà d’aplicació l’establert en la normativa electoral de la Universitat de 
Lleida

L’aprovació d’aquest procediment deroga el document aprovat en el Consell de Govern de data 24 de febrer de 2016 (acord 
47/2016 del Consell de Govern). 
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