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Punt 5. Comissions delegades del Claustre 
 

 
 
 
 
I.- Antecedents 
 
 
D’acord amb allò que disposen els Estatuts de la UAB en el seu article 56, el Claustre pot  
actuar o bé en ple o bé en Comissions. El Reglament del Claustre de la UAB determina,  per 
la seva banda, que la decisió sobre la creació, modificació i supressió de les comissions 
correspon al propi Claustre i que el seu funcionament es regeix pel que disposa el Títol IV 
d’aquell Reglament. 
 
 
Aquella mateixa norma també explicita que quan sigui constituïda una comissió, el ple del 
Claustre en determinarà  quin és el seu objectiu, la composició i quin és el termini que se li 
dóna per presentar les seves conclusions, les quals, en tot cas, hauran de ser conegudes 
per tots els claustrals amb quinze dies d'antelació al debat i a la votació posterior. 
 
 
Per últim, s’estableix en el Reglament que un cop constituïda la comissió, aquesta elegirà 
d’entre els seus membres un president i un secretari, i que podran assistir a les sessions de 
treball de les comissions, però sense dret a vot, tots els claustrals que ho desitgin. 
 
 
El Claustre de la UAB ha constituït comissions de caràcter temporal per analitzar i debatre 
diversos temes, comissions que actualment han finalitzat les tasques per a les que 
inicialment varen ser creades. L’equip de Govern de la UAB ha incorporat un punt a l’ordre 
del dia del Claustre a celebrar el 20 de desembre que posa damunt la taula l’eventual 
constitució de dues Comissions noves, un cop ha pogut ser copsat el seu interès en relació 
a dues matèries que sovint són proposades per claustrals. Si els claustrals confirmen 
formalment la seva procedència, aquestes comissions seran creades, podran iniciar les 
seves tasques en les properes setmanes i treballaran per proveir de resultats a la nostra 
Institució en un termini (prorrogable ) de 12 mesos. 
 
 
Procedeix, per tant, a continuació, determinar quin és l’objecte de les comissions que es 
proposen crear; quina la seva composició (que es preveu que numèricament sigui 
respectuosa amb la proporció que tenen els diversos estaments representats al Claustre); i 
quin serà, per últim, el termini que li serà atorgat per part del Claustre de la UAB perquè 
presentin les conclusions que assoleixin. 
 
 
 
II.- Comissió de seguiment d’EEES  i Comissió de Governança 
 
 
A continuació es presenten les dues propostes de Comissions delegades del Claustre:  
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Proposta 1. Comissió de Seguiment de l’EEES 
 

 
 
A les darreres sessions del Claustre de la UAB ha estat presentada verbalment una 
iniciativa tendent a constituir una comissió delegada específicament encarregada de fer un 
Seguiment de l’EEES a la UAB. L’equip de Govern es fa ressò d’aquesta proposta i entén 
que una comissió d’aquestes característiques podria ser especialment oportuna per tal de 
conèixer més adequadament el seu funcionament real i les seves possibilitats de millora 
futura, d’acord amb els recursos que en cada moment estiguin disponibles. 
 
 
a) Objecte i funcions de la Comissió 
 

-Analitzar la implantació del model de l'EEES en els diferents centres de la UAB i 
d’altres models adoptats per d’altres universitats. 
 
- Formular recomanacions i propostes en relació amb les prioritats derivades de 
l'EEES. 
 
- Presentar una proposta de conclusions al Claustre sobre la implementació de 
l'EEES a la UAB tot incorporant línies generals d'actuació que caldria seguir en un 
futur  per a la seva millora. 
 
- Actuar, en cas que les comissions delegades del Consell de Govern competents en 
matèria de Grau, Postgrau o Personal acadèmic ho requereixin, com a òrgan 
consultiu d'aquestes comissions. 

 
 
b) Composició de la Comissió  
 

1.- El vicerector-a responsable de la  Política Acadèmica i el vicerector-a responsable  
de Personal Acadèmic, i el Delegat del Rector-a competent en matèria d’estudiants o 
la persona que, per designació del Rector-a, exerceixi aquestes funcions. 
 
2.- El Secretari-a general, que exercirà de secretari de la Comissió. 
 
3.- Nou representants del professorat, dels quals tres hauran de ser degans o 
directors de centre, tres hauran de ser directors de departament i dos hauran de 
pertànyer al Sector B del professorat.  
 
4.- Cinc representants dels estudiants, que siguin d’ensenyaments diferents. En tot 
cas es garantirà una representació als estudiants de tercer cicle.  
 
5.- Tres representants del personal d’administració i serveis, que corresponguin a 
centres diferents. 
 
6.- Podran assistir amb veu però sense vot el vicerector responsable de la Política 
Econòmica i d’Organització i un representant del Consell Social que no pertanyi a la 
comunitat universitària. 

 
 
c) Termini de presentació de conclusions:  
 
Les conclusions a les que hagi pogut arribar la Comissió a partir dels treballs 
desenvolupats,  hauran de ser presentades al Claustre actual, sense perjudici que aquesta 
Comissió pugui tenir una continuïtat en claustres posteriors, si així ho decideixen aquells. 
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Proposta 2 .- Comissió de Governança 
 

 
 
La UAB no es aliena al debat que sobre la Governança universitària està començant a dur-
se a terme en l’àmbit català i estatal. Més enllà de la participació formal que caldrà exercir 
en el si d’aquells òrgans externs que vagin sent creats per analitzar aquesta qüestió, es 
considera que pot ser especialment valuós que també es procedeixi a reflexionar i a 
realitzar una aproximació interna per part de l’òrgan que, per mandat estatutari, es 
especialment representatiu de la comunitat universitària. El Claustre proveirà, d’aquesta 
manera, a la comunitat universitària del resultat de les seves reflexions sobre com entén 
que es pot avançar en la millora de Governança de la UAB. 
 
La creació d’una Comissió d’aquestes característiques ha estat també instada per part d’un 
conjunt de claustrals de la UAB.  
 
a) Objecte i funcions: 
 

- Detectar els aspectes de la Governança de la UAB que es consideren especialment 
millorables i que, sent convenientment adreçats, s’entén que incentivarien el bon 
govern de la Universitat. 
 
- Formular recomanacions i propostes sobre reformes que es consideren rellevants 
tot presentant-les en un document de conclusions que serà elevat i debatut en el 
Claustre  
 
- Actuar com a òrgan de consulta del Consell de Govern i de les seves Comissions 
delegades quan aquests ho requereixin 

 
b) Composició de la Comissió  
 

1.- El vicerector-a responsable de les Relacions Institucionals, el Delegat del Rector-
a  o persona que el Rector o Rectora designi amb competències en matèria 
d’estudiants, i el Gerent. 
 
2.- El Secretari-a general, que exercirà de secretari de la Comissió. 
 
3.- Nou representants del professorat, dels quals tres hauran de ser degans o 
directors de centre, tres hauran de ser directors de departament o de centres de 
recerca, i dos hauran de pertànyer al Sector B del professorat.  
 
4.- Cinc representants dels estudiants, que siguin d’ensenyaments diferents. En tot 
cas es garantirà una representació als estudiants de tercer cicle.  
 
5.- Tres representants del personal d’administració i serveis. 
 
6.- Dos representants del Consell Social, un dels quals no pertanyi a la comunitat 
universitària. 
 
7.- Podran assistir amb veu però sense vot el síndic de greuges de la UAB i també el 
vicerector-a responsable sobre política econòmica.  

 
c) Termini de presentació de conclusions:  
 
Les conclusions a les que hagi pogut arribar la Comissió a partir dels treballs 
desenvolupats,  hauran de ser presentades al Claustre actual, sense perjudici que aquesta 
Comissió pugui tenir una continuïtat en claustres posteriors, si així ho decideixen aquells.  


