REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN
DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Aprovat pel Consell de Govern del
dia 23 de febrer de 2011

REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN
DE LA UNIVERSITAT JAUME I
de 23 de febrer de 2011

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 4 del dia 10 de juny de 2004,
modificat en la sessió número 3 del Consell de Govern del dia 7 de novembre de
2006 i en la sessió número 8 del Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2011;
adaptats als nous Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, aprovats pel Decret
116/2010, de 27 d’agost, DOCV del 31).

ÌNDEX

PREÀMBUL
TÍTOL PRELIMINAR
TÍTOL I. FUNCIONAMENT
TÍTOL II. ELECCIÓ DE REPRESENTANTS
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

PREÀMBUL

El present reglament del Consell de Govern de la Universitat Jaume I dóna
compliment al que es disposa en l’article 46 dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell (DOCV del 31), on es
preveu explícitament aquesta norma.
Aquesta versió legal és producte de la reforma obligada produïda en la norma
autònoma màxima com a conseqüència de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril,
reformadora a la vegada de la Llei Orgànica d'Universitats de 2001. Publicats els
nous Estatuts i d’acord amb la disposició transitòria primera, la revisió del
reglament del Consell de Govern és una de les primeres tasques a afrontar.
Ha de reafirmar-se expressament que, per descomptat, la reforma que es proposa
s’adapta a la legislació estatal i autonòmica en vigor i als nous Estatuts, i que
desenvolupa les previsions normatives que li afecten, tot procurant respectar les
normes vàlides de l'anterior regulació, que s’han manifestat com una norma eficaç
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en l’ordenació del funcionament de l’òrgan de govern més important de la
Universitat Jaume I.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i funcions generals
El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat Jaume I. Té com a
funcions generals establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat,
dictar les directrius i aprovar els procediments per a la seua aplicació en els àmbits
d’organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics i
elaboració dels pressupostos, i exercir les funcions previstes en la legislació vigent i
en els Estatuts.

Article 2. Composició, període de mandat i competències
1. El Consell de Govern estarà format per 53 membres, distribuïts d’acord amb allò
que disposa l’article 43 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret
116/2010, de 27 d’agost, del Consell (DOCV del 31).
2. El període de mandat dels membres del Consell de Govern serà el que preveu
l’article 44 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. No obstant això, la representació
de les direccions de departament i de l’estudiantat claustral tindrà una durada de dos
anys i es renovarà per torns rotatius acordats pels departaments afectats, que haurà
d’aprovar el Consell de Govern. En aquest acord s’ha d’establir també la pertinença
dels departaments a les àrees cientificotècnica, juridicoeconòmica,
humanisticosocial i de ciències de la salut, d’acord amb el que estableix l’apartat
anterior.
3. Les competències del Consell de Govern es fixen a l’article 45 dels Estatuts de la
Universitat Jaume I. El Consell de Govern gaudirà també de qualsevol altra funció
que li atribuesquen els Estatuts de la Universitat Jaume I i la resta de normes
aplicables.

Article 3. Òrgans, delegacions i suplències
1. El rector o la rectora, màxima autoritat acadèmica i de govern de la Universitat,
presideix el Consell de Govern i dirigeix i modera les sessions.
2. La secretaria del Consell de Govern l’exerceix la persona que ocupa la secretaria
general de la Universitat.
3. En cas d’absència de la presidència del Consell de Govern o de la secretaria
actuarà en substitució el membre vicerector catedràtic o catedràtica que haja
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determinat el Consell de Direcció, tenint en compte l’article 67.2 dels Estatuts de la
Universitat Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell
(DOCV del 31). La secretaria serà substituïda per la persona que també designe el
Consell de Direcció. Les resolucions adients s’incorporaran a l’acta de la sessió.
4. En cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre motiu legalment previst,
s’admetran les següents suplències, tot i conservant les competències pròpies:
a) Les direccions de departament podran suplir-se per les persones que ocupen la
Secretaria del departament. També podran suplir-se per altres direccions de
departament del mateix àmbit que no siguen membres.
b) Les direccions d’institut podran suplir-se per les sotsdireccions i en les persones
que ocupen la secretaria de l’Institut. També podran suplir-se per altres direccions
d'Instituts que no siguen membres.
c) Els deganats i direccions de centres podran suplir-se pels vicedeganats o
vicedireccions, i per les persones que ocupen la secretaria del centre.

TÍTOL I
FUNCIONAMENT

Article 4. Sessions
1. El Consell de Govern, en compliment de l’article 46 dels Estatuts de la
Universitat Jaume I, funcionarà d’acord amb allò previst en les normes següents.
2. El Consell de Govern s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim dues
vegades al quadrimestre durant el període lectiu, i en sessió extraordinària quan ho
convoque la presidència, a iniciativa pròpia o per sol·licitud almenys de la cinquena
part dels seus membres. En aquest supòsit, en la sol·licitud s’ha d’indicar els
assumptes que es desitgen incloure en l’ordre del dia de la convocatòria. La sessió
sol·licitada s’ha de realitzar en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Article 5. Convocatòria, documentació i constitució
1. La secretaria ha de cursar la convocatòria per a les sessions del Consell de
Govern amb una antelació no inferior a quatre dies naturals quan es tracte de
sessions ordinàries, i dos dies naturals quan es tracte de sessions extraordinàries.
Les convocatòries es podran fer en paper o mitjançant la utilització de tècniques
electròniques, informàtiques i telemàtiques. No obstant això, abans de la reunió s’ha
de disposar de la convocatòria en paper.
2. En casos d’urgència, admissibles només quan els assumptes que cal tractar
siguen rellevants des del punt de vista de l’interès públic universitari, el termini per
a convocar podrà ser de vint-i-quatre hores.
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3. La convocatòria de les sessions ordinàries es farà en període lectiu, de manera
que no coincidisca amb el període d’exàmens dels representants dels estudiants.
4. La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries s’ha d’acompanyar de
l’ordre del dia fixat per la presidència, tenint en compte, si escau, les peticions de la
resta de membres del Consell que s’hagen presentat davant el Registre General de la
Universitat, amb una antelació no inferior a cinc dies hàbils a la data de reunió. La
convocatòria d’una sessió urgent indicarà els assumptes a tractar que motiven la
urgència de la reunió, l’hora i el lloc.
5. A més de l’ordre del dia, a la convocatòria s’han d’adjuntar els documents que
s’han de sotmetre a deliberació i acord del Consell de Govern. Si alguns documents
no estan disponibles en la data en què es realitza la convocatòria, els membres del
Consell de Govern han de tenir-hi accés amb una antelació suficient a la celebració
de la sessió corresponent.
6. En la citació per a la convocatòria ha de constar el dia, l’hora i el lloc del
començament de la sessió del Consell de Govern, en primera convocatòria i en
segona.
7. El Consell de Govern quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, si
hi ha presents la majoria absoluta dels membres de ple dret del Consell de Govern i,
en segona convocatòria, si hi ha presents almenys la tercera part dels membres. És
necessària l’assistència del rectorat i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau,
de les persones que els substitueixen. Si no existeix quòrum necessari per a la
constitució vàlida del Consell, s’entendrà convocada la sessió automàticament un
dia hàbil després, a la mateixa hora, de la qual cosa cal publicar l’avís corresponent.
No obstant, el rectorat podrà convocar la sessió un altre dia cursant una nova
convocatòria.
8. La substitució de la presidència i de la secretaria es produirà en els casos de
vacants, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.
9. A l’efecte del quòrum constituent no s’admeten delegacions de vot. A l’efecte de
votació s’admeten delegacions sempre que es justifique l’absència per obligacions
laborals, acadèmiques acreditades o de malaltia. Cadascun dels membres del
Consell pot exercir com a màxim un vot delegat.

Article 6. Votació i acords
1. No pot ser objecte d’acord vàlid cap assumpte que no figure en l’ordre del dia,
excepte que estiguen presents tots els components del Consell de Govern i la
inclusió d’un assumpte siga declarada justificadament d’interès públic universitari
pel vot favorable de la majoria absoluta.
1. Els acords es poden adoptar per assentiment o mitjançant una votació:
a) S’entén per assentiment, la no manifestació expressa de discrepàncies.

5

b) Les votacions es poden efectuar a mà alçada, o a través de papereta secreta quan
així ho demane algun dels membres presents o es tracte d’un assumpte que afecte
qualsevol persona.
3. Abans de la votació, els membres del Consell de Govern poden demanar la
paraula per fer una explicació del seu vot.
4. Per a l’adopció vàlida d’acords del Consell, excepte si la normativa vigent
estableix altres majories especials, serà suficient l’aprovació per majoria simple dels
membres presents del Consell de Govern. S’exigirà majoria absoluta dels presents,
entre altres acords, per als previstos en els articles 12 i 25 dels Estatuts de la
Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell
(DOCV del 31 d’agost de 2010).
5. La presidència té vot de qualitat en els casos d’empat.
6. Els acords del Consell de Govern seran motivats quan la legislació així ho
exigisca.

Article 7. Acta
1. La secretaria alçarà acta de cada sessió, que ha d’incloure: el lloc, el dia i l’hora
de la realització, els membres del Consell assistents, els punts de l’ordre del dia que
s’han de tractar o tractats, el resum del contingut de les intervencions més
significatives en els debats, el resultat de les votacions i la concreció dels acords
presos, així com totes aquelles altres dades que siguen necessàries per a conèixer el
desenvolupament més fidel de la sessió.
2. Qualsevol membre del Consell pot sol·licitar la transcripció íntegra de la seua
intervenció i fer constar el sentit del vot. En aquest cas, la persona interessada ha
d’aportar el text corresponent en el termini de dos dies després de la reunió.
3. Les actes s’han de signar per la persona que ocupa la secretaria, encarregada de la
custòdia i amb el vistiplau de la presidència.
4. L’aprovació de les actes es pot fer al final de cada sessió o al començament de la
següent. En aquest supòsit, l’esborrany s’ha de lliurar als membres del Consell
abans del començament de l’esmentada sessió.
5. La Secretaria General ordenarà la publicitat dels acords del Consell de Govern.

Article 8. Comissions
1. El Consell de Govern, per a millorar el seu funcionament, pot crear les
comissions que crega convenients i que funcionaran com a òrgans interns de
preparació dels assumptes que ha de conèixer per raó de la seua competència. Les
comissions es constituiran sota la presidència del vicerectorat competent en la
matèria.
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2. Les comissions es regularan pel reglament general de funcionament de les
comissions de la Universitat.
3. En aquestes comissions s’ha de garantir la representació dels diferents sectors
que participen en el Consell, amb l’excepció d’aquelles en les quals la composició
s’establesca per altres disposicions. Les comissions poden acordar l’assistència
d’experts a les reunions amb la finalitat d’informar o assessorar sobre punts
concrets de l’ordre del dia.
4. En tot cas, s’han de constituir les comissions establertes en els Estatuts i aquelles
altres que estiguen determinades legalment o que es consideren necessàries per al
compliment de les finalitats de la Universitat.
5. La creació d’una comissió, quan no siga de constitució obligatòria, pot ser
proposada per una desena part dels membres del Consell, i per a aprovar-la es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres.
6. El rectorat ha de promoure la constitució de les comissions que en siga
obligatòria la creació.
7. Les actuacions de les comissions a les quals es refereix aquest article estaran
dirigides a la recerca de consens per a la preparació de propostes en la presa
d’acords del Consell de Govern.
8. Les comissions s’han de reunir amb caràcter periòdic i, en tot cas, quan siguen
requerides pel Consell de Govern per a l’elaboració de propostes concretes. La
convocatòria i el funcionament intern s’han de regir per les regles establertes pel
Consell de Govern.

TÍTOL II
ELECCIÓ DE REPRESENTANTS

Article 9. Per al Consell Social
La representació del Consell de Govern al Consell Social ha d’estar formada per la
persona que ocupe el rectorat i els responsables de la secretaria general i de la
gerència com a membres nats. La resta de representació prevista en l’article 38.3
dels Estatuts de la Universitat Jaume I s’ha d’elegir pel Consell entre els seus
membres, d’acord al següent procediment:
1. A iniciativa del rectorat o d’una desena part dels membres del Consell es farà
l’elecció de la vacant produïda, en el termini de dos mesos com a màxim des de la
dimissió, cessament, revocació o finalització del mandat d’algun representant del
Consell de Govern al Consell Social.
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2. La candidatura ha de tindre en compte que es represente almenys 1 membre del
personal docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis i 1
membre de l’estudiantat.
3. Cada membre del Consell pot votar un màxim d’una candidatura de cadascun
dels grups assenyalats.
4. S’elegiran en primera volta les persones que obtinguen la majoria absoluta del
Consell i, si no s’obté aquesta majoria, es realitzarà una segona votació en la qual
resultaran elegides les persones que obtinguen la majoria absoluta dels vots emesos.
5. Si algun grup no obté aquesta majoria es realitzarà una nova elecció per a cobrir
el lloc seguint el procediment establert en aquest Reglament.
6. La revocació de la representació del Consell de Govern al Consell Social ha de
seguir el mateix procediment que l’elecció.
7. En cas de ser necessària una substitució dels representants dels diferents sectors
de la comunitat universitària s’ha de seguir el mateix procediment d’elecció que per
als titulars.

Article 10. Per a altres òrgans
La representació del Consell de Govern en altres òrgans es pot realitzar per
designació per raó de l’especialitat o per elecció, tant de membres del Consell com
de fora. Si es fa votació, s’elegirà la persona que obtinga la majoria absoluta dels
vots emesos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Igualtat.
Les composicions de les comissions respectaran la legislació d’igualtat en vigor i
s’acomodaran al Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I aprovat en 2010.
Segona. Reforma
Per a la reforma d’aquest Reglament es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres del Consell de Govern. La iniciativa per a la reforma la té el
rectorat o una desena part dels membres del Consell.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Adaptació del nombre de membres
Una vegada aprovada aquesta reforma, el rectorat procedirà en un termini màxim de
sis mesos al nomenament com a membres del Consell de Govern de les dotze
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persones previstes a l’article 43, c) dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats
pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell (DOCV del 31 d’agost de 2010)..
Igualment nomenarà com a membre del Consell de Govern la persona que ocupe el
deganat de la Facultat de Ciències de la Salut, una vegada es cree i entre en
funcionament.
Al mateix temps i en igual termini, indicarà a la secretaria general que acomode els
representants del departaments i instituts a 11 membres regulats a l’article 43, f)
dels Estatuts, amb els condicionants previstos.

Segona. Comissions assessores
Les comissions assessores del Consell de Govern són les previstes als Estatuts de la
Universitat Jaume I, així com aquelles que se’n puguen crear de noves d’acord amb
el que estableix l’article 11.

Tercera. Entrada en vigor.
Aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de la seua aprovació pel Consell
de Govern.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga el Reglament del Consell de Govern de 7 de novembre de 2006.
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