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Títol I 
Disposicions generals 

 
Article 1. Definició. 
L'Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, creat per la UB, UAB, UdG, UPC, 
URV, UdL i UVic, és un Institut Interuniversitari de Recerca dels regulats a l’article 10.2 de la 
Llei Orgànica d'Universitats (LOU) i a l’article 23 de la Llei d'Universitats de Catalunya 
(LUC). Aplega investigadores i investigadors i grups de recerca universitaris per tal de crear 
un espai de recerca i actuació sobre les dones i el gènere. 
 
Article 2. Domicili. 
El domicili de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere serà acordat pel Consell 
de l’Institut. 
 

Capítol I 
Del Règim Jurídic 

 
Article 3. 
1. L'Institut Interuniversitari de Dones i Gènere es regeix: 
a) per la legislació vigent que li sigui d’aplicació, 
b) pels Estatuts de les respectives universitats que l’han creat i la normativa d’aquestes que 
els desplegui, 
c) per la normativa dictada pels òrgans competents de les respectives universitats,  
d) pel conveni de creació de l'Institut, 
e) per aquest reglament de funcionament. En allò no previst en aquest últim, serà d’aplicació 
supletòria la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, 
f) per altres normes dictades pels òrgans competents de l’Institut. 
 
2. Els Rectorats de les Universitats participants delegaran la representació oficial de l’Institut 
en la seva directora o director, així com qualsevol altra competència que es consideri 
oportuna. 
 

Capítol II 
Dels Objectius i les activitats 

 
Article 4.  
Com a Institut Interuniversitari de Recerca dedicat a la recerca científica, a l’organització 
d’ensenyaments especialitzats, de postgrau i de doctorat, i a l’oferiment de serveis i 
intercanvis amb entitats públiques i privades en tots els temes relacionats amb la recerca en 
l’àmbit dels estudis sobre dones i gènere, té els objectius específics següents: 
  
a) Fomentar i promoure els estudis sobre les dones i el gènere des d’un punt de vista 
interdisciplinari, contribuint al desenvolupament, interrelació i difusió de la investigació en 
aquest àmbit que es fa a la Universitat, 
b) Impulsar la mobilitat i la col·laboració entre les investigadores i els investigadors a tots els 
nivells, 
c) Participar en la formació d’investigadores i investigadors i professionals en totes aquelles 
àrees relacionades amb els estudis sobre dones i gènere, 
d) Ajudar al desenvolupament de noves línies de recerca bàsica i aplicada i fomentar la 
interdisciplinarietat, 
e) Acollir el màxim nombre de grups de recerca universitaris i de persones que es dediquin 
a la investigació en l’àmbit dels estudis de dones i gènere de Catalunya, 
f) Mantenir una interrelació constant amb la societat. 
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Article 5.  
1. D’acord amb el que estableix l’article anterior, l’Institut es dedicarà fonamentalment a la 
investigació en diferents àrees dins dels estudis sobre dones i gènere. Aquesta investigació 
s’haurà de projectar en publicacions de treballs i textos especialitzats, així com en revistes i 
col·leccions de solvència científica. 
 
2. L’Institut elaborarà projectes d’investigació i organitzarà cursos avançats, i en aquest 
sentit, promourà la participació d’entitats públiques i privades. 
 
3. L’Institut i el seu professorat, mitjançant el mateix o els òrgans, centres, fundacions o 
estructures organitzatives similars de les universitats creadores dedicades a la canalització 
de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la 
investigació, poden celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques o 
privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al 
desenvolupament d’ensenyaments especialitzats o activitats específiques de formació, en la 
forma establerta en la normativa vigent i en la que estableixi els Consells de Govern de les 
universitats respectives. 
 
4. L’Institut pot impartir, organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de 
postgrau i proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències, d’acord 
amb la legalitat vigent i amb els procediments interns establerts per les universitats 
creadores i realitzarà també cursos especialitzats que permetin obtenir els certificats, 
diplomes i titulacions contemplats a la legislació vigent. 
 
5. Així mateix, l’Institut organitzarà conferències, congressos, col·loquis, seminaris i 
trobades relacionats amb les seves finalitats i oberts a la ciutadania. 
 

Capítol III 
Composició de l’Institut 

 
Secció Primera 

De les i els components 
 
Article 6. 
Integren l’Institut: 
a) Les investigadores i els investigadors de les universitats que s’hi adscriguin, 
b) Les investigadores i els investigadors del programa ICREA o altres programes que es 
puguin establir a la legislació vigent que desenvolupin la seva tasca en alguna de les 
universitats creadores i que s’adscriguin a l’Institut, 
c) El personal investigador d’altres institucions, públiques o privades, que s’adscriguin a 
l’Institut de conformitat amb el procediment establert en l’apartat 1 de l’article 7 d’aquest 
mateix capítol,  
d) Les becàries i els becaris de recerca que s’adscriguin a l’Institut mentre siguin dels grups 
de recerca pertanyents a les universitats adscrites, 
e) Les i els estudiants dels programes de doctorat que organitzi l’Institut, 
f) El personal d’administració i serveis que s’adscrigui a l’Institut. 
 

Secció Segona 
De l’adscripció i desadscripció de les i els components 

 
Article 7.  
1. L’adscripció i desadscripció del personal i de les becàries i becaris de recerca de les 
universitats creadores a l’Institut serà acordada pels òrgans competents de les respectives 
universitats, de conformitat amb les normes i el procediment establert per les mateixes, 
prèvia conformitat del Consell de l’Institut.  



 

 4 

 
2. El procediment per adscriure’s a l’Institut serà el següent: la persona candidata ha de 
formular una sol·licitud d’adscripció i ha de ser avalada per almenys 2 components de 
l’Institut que pertanyin a grups de recerca diferents, i la seva adscripció ha de ser aprovada 
pel Consell de l’Institut.  
 
3. La direcció de l’Institut mantindrà un directori actualitzat de les persones que l’integren. 
 
4. L’Institut podrà acollir persones que de forma individual desenvolupin tasques 
relacionades amb els objectius de l’Institut i que tindran la consideració de col·laboradores. 
 
Article 8. 
1. L’adscripció de grups de recerca a l’Institut serà aprovada pel  Consell de l’Institut, prèvia 
una sol·licitud d’adscripció i a proposta de dos grups diferents que ja hi formin part. 
L’adscripció serà comunicada per la directora o director de l’Institut al Vicerectorat 
competent de la Universitat a la que pertanyi la investigadora o investigador principal, així 
com als òrgans competents de les altres universitats. 
 
2. La desadscripció d’investigadores i investigadors així com grups de recerca a l’Institut 
serà acordada pel Consell de l’Institut, prèvia audiència de la directora o director del grup de 
recerca que es proposa desadscriure i del Vicerectorat competent de la Universitat a la que 
pertanyi la investigadora o investigador principal del mateix. 
 

Títol II  
Dels Òrgans de Govern, de Gestió i d’Altres 

 
Article 9.  
1. L’Institut compta amb el òrgans següents:: 
a) el Consell de l’Institut, 
b) una directora o director, 
c) una vicedirectora o vicedirector, 
d) una secretària o secretari, 
e) la/el cap de la Comissió Econòmica, 
f) una Comissió Permanent. 
 
2. La direcció, la vicedirecció i la secretaria han de pertànyer a tres universitats diferents 
 

Capítol I 
Del Consell de l’Institut 

 
Secció Primera 

Composició i funcions 
 
Article 10.  
1. El Consell de l’Institut està format: 
a) per la directora o director de l’Institut mentre ho sigui, que el presideix, 
b) per la vicedirectora o vicedirector, 
c) per la secretària o secretari, 
d) la o el cap de la Comissió Econòmica, 
e) per totes les investigadores i investigadors de les universitats que s'hi adscriguin, 
f) per una representació del 10% de la resta de personal investigador que s’adscrigui a 
l’Institut,  
g) per una representació del 5% de les i els estudiants que s’adscriguin a l’Institut,  
h) per una representació del 5% de les becàries i becaris que s’adscriguin a l’Institut,  
i) per una representació del 5% del Personal d’Administració i Serveis que s’adscrigui a 
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l’Institut. 
 
2. Els i les representants als que fan referència els apartats 1.f, 1.g, 1.h, i 1.i, s’escolliran per 
i entre els i les membres de cadascun dels col•lectius esmentats per un període de tres 
anys.  
 
3. Almenys, la meitat de les persones que composen el Consell de l’Institut han de ser 
investigadores de les universitats que estiguin adscrites a l’Institut. 
 
Article 11. 
Són funcions del Consell de l’Institut: 
a) Elegir la directora o director i la vicedirectora o vicedirector de l’Institut, 
b) Aprovar el Pla General d’Activitats, 
c) Aprovar els programes de doctorat i de postgrau, 
d) Aprovar la memòria anual d’activitats, 
e) Aprovar el pressupost anual, planificar-ne les despeses i fer-ne el seguiment, 
f) Aprovar i modificar el Reglament de l’Institut, 
g) Aprovar l’adscripció i desadscripció de grups de recerca i de components de l’Institut, 
h) Elegir els i les components de la Comissió Permanent, en representació de les 
universitats que la composen,  
i) Aprovar i modificar el reglament que regula l’elecció dels i de les membres de la Comissió 
Permanent,  
j) Totes aquelles que li atribueixi el present reglament o la resta de normativa vigent. 
 

 
Secció Segona 
Funcionament 

 
Article 12. 
1. El Consell de l’Institut es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any i en 
sessió extraordinària sempre que ho decideixi la directora o director. 
 
2. Les convocatòries seran efectuades per la secretària o secretari per ordre de la directora 
o el director amb una antelació mínima de set dies, per a les ordinàries, i de 48 hores per a 
les extraordinàries. La convocatòria de les sessions es podrà realitzar per mitjans 
telemàtics, sempre i quan es compleixin els requeriments tècnics que preveu la normativa 
vigent d’administració electrònica. 
 
3. El Consell es pot convocar de forma extraordinària a petició d’una tercera part de les 
persones que en formen part. 
 
Article 13. 
Per a la vàlida constitució del Consell, a l’efecte de dur a terme les deliberacions i presa 
d’acords, es requerirà la presència de la directora o director i de la secretària o secretari i, 
almenys, de la meitat del nombre legal de components de l’òrgan. Les sessions quedaran 
vàlidament constituïdes en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la 
primera, si hi són presents, almenys, el trenta per cent del nombre legal de persones que 
composen l’òrgan, així com la directora o director i la secretària o secretari.  
  
Article 14. 
Els acords del Consell de l’Institut es prendran per majoria simple de les persones 
assistents, llevat l’elecció de la directora o director en primera votació.  
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Capítol II 

La Directora o Director 
 
Article 15.  
1. La directora o director de l’Institut, que n’exerceix les funcions de direcció i gestió 
ordinària i el representa, s’elegeix pel Consell de l’Institut entre el personal acadèmic doctor 
a temps complet en qualsevol de les universitats i de l’Institut que estigui integrat en algun 
dels grups de recerca dels que formen part de l'Institut, i es nomenarà conjuntament per les 
rectores i rectors de les universitats creadores. 
 
2. El càrrec de directora o director té una durada de 3 anys i és renovable per un únic 
mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el càrrec fins que hagi transcorregut un període 
de temps igual o superior al d’un mandat. 
 
Article 16. 
Són funcions de la directora o director de l’Institut: 
a) Representar oficialment l’Institut, 
b) Convocar i presidir les reunions del Consell de l’Institut i de la Comissió Permanent, 
c) Dirigir i coordinar l’activitat de l’Institut, d’acord amb la Comissió Permanent i les altres 
components de la direcció, 
d) Administrar les partides pressupostàries assignades a l’Institut, d’acord amb la Comissió 
Permanent i altres components de la direcció, autoritzar les despeses i ordenar-ne els 
pagaments, 
e) Impulsar la relació de l’Institut amb altres centres de recerca en temes de gènere, 
institucions i amb associacions dedicades a l’impuls dels estudis i polítiques de Gènere i 
Dones, 
f) Resoldre les reclamacions administratives i les relatives al funcionament acadèmic de 
l'Institut, així com resoldre, per delegació dels rectors i rectores de les universitats 
participants, els recursos administratius que se'n derivin, 
g) Fomentar el desenvolupament d’activitats de recerca conjunta entre les universitats 
creadores i adscrites, 
h) Totes les funcions que li atribueixi el present reglament o la normativa vigent i que li 
encomani el Consell de l’Institut. 
 

Capítol III 
De la Vicedirectora o Vicedirector 

 
Article 17.  
La vicedirectora o vicedirector de l’Institut s’elegeix pel Consell de l’Institut, a proposta de la 
direcció, entre el personal acadèmic doctor d’alguna de les universitats creadores que 
pertanyi a un grup de recerca dels adscrits a l’Institut, diferent del grup al que pertany la 
directora o director. El càrrec de vicedirectora o vicedirector té una durada de 3 anys i és 
renovable per un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el càrrec fins que hagi 
transcorregut un període de temps igual o superior al d’un mandat. 
 
Article 18.  
Les seves funcions són: 
a) Substituir la directora o director, en la seva absència o per indicació seva, 
b) Recollir i transmetre les propostes de cada grup, amb el fi de promoure activitats 
conjuntes, i traslladar-les a la Comissió Permanent i a la direcció, vetllant perquè es respecti 
la diversitat territorial del país, d’acord amb la Comissió Permanent i la directora, 
c) Vetllar pel funcionament de la secretaria, 
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d) Impulsar la relació de l’Institut amb altres centres de recerca en temes de gènere, 
institucions i associacions dedicades a l’impuls dels estudis i polítiques de Gènere i Dones, 
juntament amb la directora.  
 

Capítol IV 
La Secretaria 

 
Article 19.  
La directora o director de l’Institut designarà la secretària o secretari entre les persones que 
el composen. Correspon a la secretària o secretari efectuar les convocatòries de les 
sessions del Consell de l’Institut i de la Comissió Permanent per ordre de la direcció, 
preparar el despatx dels assumptes, custodiar els llibres i arxius, és federatària dels seus 
acords, i també de la citació de les i dels membres, que podrà fer-se per mitjans electrònics.  
 
Article 20.  
A més de les funcions descrites a l’article anterior correspon al secretari o secretaria: 
a) Vetllar pel compliment dels acords de la Comissió Permanent i la direcció, 
b) Vetllar i donar suport per la realització d’activitats de l’Institut. 
 

Capítol V 
El/La Cap de la Comissió Econòmica 

 
Article 21. 
La persona responsable de la Comissió Econòmica serà escollida per la Comissió 
Permanent entre els i les components de l’iiEDG a proposta de la direcció. El càrrec té una 
durada de 3 anys i és renovable per un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar 
fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d’un mandat. 
 
Article 22.  
Les seves funcions són: 
a) Elaborar d’acord amb la direcció, l’avantprojecte del pressupost de l’Institut,  
b) Coordinar les partides de l’Institut, 
c) Fer el seguiment de la despesa. 
 
 

Capítol VI 
La Comissió Permanent 

 
Article 23.  
La Comissió Permanent estarà formada per la directora o director que la presideix, la 
vicedirectora o vicedirector, la secretària o secretari de l’Institut que ho és de la Comissió, 
el/la cap de la Comissió Econòmica i per una o un representant de cadascuna de les 
universitats que tenen grups adscrits a l’Institut. Les persones  representants seran elegides 
pel Consell de l’Institut tot vetllant per reflectir al màxim possible la diversitat territorial del 
país i els àmbits de recerca. Les i els components de la Comissió Permanent poden ser 
escollides en un moment diferent del de la directora o director. Les seves responsabilitats 
tenen una durada de 3 anys. 
 
Article 24.  
Seran funcions de la Comissió Permanent: 
a) Vetllar pel funcionament de l’iiEDG d’acord amb els articles 12, 13 i 14 d’aquest 
Reglament,  
b) Elaborar el Pla general d’activitats, 
c) Elaborar el pressupost anual conforme a l’avantprojecte redactat per la directora i la/el 
cap de la Comissió Econòmica, 
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d) Proposar i organitzar programes de postgrau i de doctorat gestionats per l’Institut, 
e) Designar la figura de cap de la Comissió Econòmica a proposta de la direcció,  
f) Fer el seguiment de la gestió de la direcció i de la secretaria,  
g) Rebre i donar veu a les demandes dels grups i persones components de l’Institut. 
 

Títol III 
Finançament, pressupost i gestió econòmica 

 
Article 25. Finançament i pressupost. 
1. L’Institut actua sota el principi d’obtenir el màxim grau d’autofinançament i, en aquest 
sentit, ha de vetllar per recavar els recursos econòmics necessaris per fer front al seu 
finançament. 
 
2. L’Institut s’ha de dotar d’un pressupost anual que comprendrà la totalitat dels seus 
ingressos i despeses. 
 
3. El pressupost serà elaborat per la direcció de l’Institut i per la/el cap de la Comissió 
Econòmica d’acord amb la Comissió Permanent i aprovat pel Consell de l’Institut, i es 
ratificarà pels Consells de Govern i pels Consells Socials u òrgans equivalents de les 
universitats signants. Es proposa que la directora o el director junt amb la o el cap de la 
Comissió Econòmica elabori un avantprojecte, i que la Comissió Permanent aprovi el 
projecte definitiu al que el Consell d’Institut haurà de donar el seu consentiment. 
 
4. Les universitats representades a l’Institut adscriuran els equipaments, infraestructures i 
altres béns necessaris per al correcte funcionament de l’Institut, el qual mantindrà un 
inventari permanentment actualitzat dels mateixos.  
 
5. L’exercici econòmic és anual.  
 
6. Amb la data del tancament de l’exercici econòmic, la directora o el director i la/el cap de la 
Comissió Econòmica han de formular un inventari balanç que reflecteixi amb claredat i 
exactitud la situació patrimonial de l’Institut i una memòria de les activitats fetes durant 
l’exercici i de la gestió econòmica del patrimoni, suficient per fer conèixer i justificar el 
compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals. També han de practicar la 
liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici anterior i han de formular el 
pressupost corresponent a l’exercici actual. 
 
Article 26. Gestió econòmica.  
1. Les despeses de l’Institut seran autoritzades per la seva directora o director a proposta de 
la/el cap de la Comissió Econòmica. 
 
2. La gestió econòmica de l’Institut es farà mitjançant les unitats administratives de la 
universitat a la que pertanyi la directora o director de l’Institut, segons les seves bases 
d’execució. 
 
3. Els ingressos generats per l’obtenció de projectes, ajuts o subvencions concedits a un 
grup en particular en el marc de la Unió Europea, de l’Estat, de la Comunitat Autònoma o de 
les institucions locals, així com amb motiu de la celebració de contractes per a la realització 
de treballs científics, tècnics o artístics seran gestionats per les unitats administratives de la 
Universitat a la qual pertanyi la investigadora o investigador principal del grup.  
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Títol IV 

Control i avaluació 
 
Article 27.  
1. L’Institut ha d’elaborar cada 4 anys una memòria i una proposta d’objectius estratègics 
per al quadrienni següent, amb l’especificació dels indicadors que la Comissió de Recerca o 
altres comissions de les universitats creadores utilitzin per avaluar-ne l’activitat. A aquests 
efectes es podrà formalitzar entre l’Institut i les universitats creadores un contracte programa 
orientat a l’obtenció d’objectius concrets. 
 
2. L’Institut ha d’elaborar anualment un informe relatiu a l’assoliment d’aquests objectius, 
que s’ha de trametre als Consells de Govern de les universitats creadores, els quals, una 
vegada examinat l’informe i fetes les comprovacions que s’escaiguin i prèvia consulta a les 
respectives Comissions de Recerca, poden iniciar els tràmits per modificar o suprimir 
l’Institut. 
 

Títol V 
Modificació del Reglament 

 
Article 28. Modificació del Reglament. 
1. El present Reglament podrà ser modificat pel Consell de l’Institut, per majoria absoluta 
dels vots emesos en el Consell de l’Institut. 
 
2. Les modificacions del Reglament aprovades pel Consell de l’Institut hauran de ser 
ratificades pels Consells de Govern de les universitats. 
 

Disposició final única 
 
L’efectivitat d’aquest reglament queda supeditada a la seva aprovació pels òrgans 
competents de les universitats. 
 
 



 

 

Annex 1: Reglament d’eleccions 
 
NORMATIVA D'ELECCIONS  DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ESTUDIS DE 
DONES I GÈNERE (UB, UAB, UdG, UPC, URV, UdL, UVic) 
 
Article 1.- Objecte. 
 
El present reglament regula les eleccions per a directora/director,  i per a la comissió 
permantent de l'Institut  interuniversitari d'estudis de dones i gènere. 
 
Article 2.- Sufragi actiu. 
 
El dret al sufragi actiu correspon a totes les/els components del Consell de  l'Institut. 
No podran exercir aquest dret les/els qui el tinguin limitat per resolució disciplinària o 
per sentència ferma. 
 
Article 3.- Sufragi passiu. 
 
1. Pot ser candidata/canditat a directora o director de l'Institut i candidata/candidat a la 
Comissió Permanent el personal acadèmic doctora/dotor que formi part del Consell de 
l'institut  i  amb dedicació exclusiva i/o emèrita a qualsevol de les universitats. 
 
2. No pot ser candidat/a: 
a) qui estigui en comissió de serveis a alguna de les universitats representades a 

l’Institut, procedents d'altres administracions públiques 
b) qui estigui en comissió de serveis fora de les universitats representades a l’Institut, 
c) qui tingui limitat aquest dret per resolució disciplinaria o per sentència judicial 

ferma. 
 
3. L'esdeveniment de qualsevol d'aquestes causes durant el mandat del directora o 
director, i/o de membre/a de la comissió Permanent de l'institut és causa de 
cessament d'aquesta condició. 
 
Article 4.- Convocatòria d'eleccions a directora/director i de les/els components de la 
comissió Permanent. 
 
1. Les eleccions a directora o director i/o dels/les components de la comissió 
Permanent de l'institut són convocades pel director o directora sortint trenta dies abans 
de l'expiració del seu mandat i se cel·lebren abans de passats quaranta dies des de la 
data de la convocatòria. La votació es realitza en un dia hàbil.  
 
 
2. La dimisió de la directora es comunica a la Permanent. L’acceptació de la dimissió 
per part de la Permanent es realitzarà dintre de deu dies naturals. 



 

 

 
2. La dimisió de qualsevol component de la Permanent es realitzarà davant de la 
direcció i de les altres components de la Permanent i s’haurà d’acceptar dintre de deu 
dies naturals. 
 
 
4. En produir-se l'acceptació de la renúncia, cessament o alguna de les circumstàncies 
que impedeixin l'exercici de les funcions de directora o director de l'Institut, el 
vicedirector o la vicedirectora de l'Institut es fa càrrec de la gestió de l'institut i 
procedeix, en el termini dels cinc dies següents, a convocar eleccions. En cas que 
tampoc no pugui actuar el vicedirector o vicedirectora, es fa càrrec de la gestió i 
procedeix a convocar eleccions la Comissió Permanent. 
 
5. En produir-se l'acceptació de la renúncia, cessament o alguna de les circumstàncies 
que impedeixin l'exercici de les funcions de component de la Comissió Permanent es 
procedirà a la seva sustitució per una altre persona de la mateixa universitat designada 
pels grups de recerca de la universitat afectada. 
 
 6.Les eleccions s'han de celebrar en el termini màxim de  (40) dies des de la data de 
la convocatòria. 
 
7. Les eleccions per la Direcció i la Comissió Permanent poden realitzar-se en 
moments diferents. 
 
 
Article 5.-  Presentació i proclamació de candidatures. 
 
1. Les candidatures s'han de presentar al secretari o secretaria de l'Institut en el 
termini  màxim de catorze dies a comptar des de l'endemà de la convocatòria 
d'eleccions. 
 
 
2.Transcorregut el termini de presentació de candidatures sense que se n'hagi 
presentat cap, l'òrgan que hagi convocat les eleccions procedirà a obrir un nou termini 
de vint dies per a la presentació de candidatures. 
 
3.Esgotat aquest nou termini sense que s'hagi presentat cap candidatura per la 
Direcció, la Comissió Permanent escollirà una Comissió Gestora. La Comissió Gestora 
estarà formada per tres persones de tres universitats diferents, que hauran de formar 
part de la membresia de l’Institut.  El mandat de la Comissió Gestora serà com a 
màxim de 6 mesos, transcorreguts els quals s’hauran de tornar a convocar eleccions. 
Si novament no es presenta cap candidatura es tornarà a prorrogar el mandat de la 
Comissió Gestora per 6 mesos més, transcorregusts el quals es convocaran novament 
eleccions. 



 

 

 
4- Durant els quatre dies següents a la finalització del termini per a la presentació de 
candidatures, la secretària o secretari de l'institut procedirà a proclamar les 
candidatures. 
 
Article 6.- Mesa electoral. 
 
La Mesa electoral per a les eleccions  de l'Institut estarà formada per la professora o 
professor de més edat i per la professora o professor més jove del consell de l'institut, 
que actuen com a presidenta i secretària, respectivament, per l'estudiant més jove i pel 
membre del personal d'administració i serveis de més edat, si s'escau. 
 
Article 7.- Elecció. 
 
 
1. El vot és secret i s'exerceix personalment de forma presencial o anticipada. 
 
2. Una vegada finalitzada la votació podran votar les/els membres de la mesa 
electoral. 
 
3. Una vegada iniciada la votació només es pot suspendre per causes de força major. 
En cas de suspensió definitiva de la votació la presidenta o president de la mesa 
ordena destruir els vots emesos i dipositats a les urnes i ho consigna a l'acta 
corresponent. 
 
Article 8.- Escrutini i sistema electoral. 
 
1. La mesa electoral realitza l'escrutini immediatament desprès d'acabada la votació. 
 
2. L'escrutini es fa públic i es fa ininterrompudament. 
 
3. Són nul·les les paperetes amb més candidats votats dels que corresponguin, les 
que continguin esmenes i les il·legibles o trencades. La mesa és l'òrgan competent per 
a declarar la nul·litat de les paperetes. 
 
4. Fet l'escrutini s'estén l'acta per duplicat dels resultats, que és signada per tots els 
membres de la mesa on hi consten el nombre de votants, de vots obtinguts per cada 
candidata o candidat, de vots en blanc i nuls. Així mateix, es consignen les incidències 
o les reclamacions que s'hagin produït. A continuació, la presidenta o president de la 
mesa procedeix a proclamar els resultats electorals i fa pública l'acta. 
 
5. És elegida directora o director de l'institut el candidat o candidata que obtingui la 
majoria absoluta dels vots emesos. Si cap candidat/a assoleix la majoria absoluta, es 



 

 

fa, a continuació, una nova votació en la qual resulta elegit/da el candidat/a que 
obtingui la majoria simple. 
 
 
6.Es elegida component de la Comissió Permanent la persona candidata més votada 
de cada universitat, de les candidatures que es presentin. 
 
 
Article 9.- Nomenament de la directora/director 
 
1. El director o directora de l'Institut és nomenat per tots els rectors i rectores de les 
universitats creadores i pren possessió en la Universitat a la que pertany en el termini 
màxim de trenta dies a comptar des del dia de la votació. 
 
2. L'exercici del càrrec de directora o director de l'Institut té una durada de tres anys i 
és renovable per un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec 
fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al corresponent a un 
mandat.  
 




