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ADAPTACIÓ A LA LOMLOU DE L’ARTICLE 67 DELS 
ESTATUTS, RELATIU A LES ELECCIONS A RECTOR O 

RECTORA, I LA RESTA DE NORMATIVA QUE EL 
DESENVOLUPA 

 

Acord núm. 209/2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’adaptació a la 
LOMLOU de l’article 67 dels Estatuts, relatiu a les eleccions a rector o rectora, i la 
resta de normativa que el desenvolupa. 

 Document informat favorablement per la Comissió Permanent del 17/12/2009. 

 Document aprovat pel Consell de Govern del 21/12/2009. 
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Acord núm. 209/2009 del Consell de Govern, pel qual s’aprova deixar 
sense efectes l’apartat a) de l’article 67.4 dels Estatuts,  en aplicació d’allò 
disposat l’apartat vint de l’article únic de la Llei 4/2007, de 12 d’abril per la 
qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats. 
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
1.- En data 3 de maig de 2007, va entrar en vigor la Llei Orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, (LOUM, en endavant) per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats (LOU, en endavant). 
 
2.- La disposició addicional octava de la LOUM disposa: 
 

“ Las universidades adaptarán sus estatutos conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley en un plazo máximo de tres años. 
Hasta tanto se produzca la adaptación de los estatutos, los 
Consejos de Gobierno de las universidades podrán aprobar la 
normativa de aplicación que sea necesaria para el 
cumplimiento de lo establecido en esta Ley”. 

 
Aquesta disposició faculta als Consells de Govern de les universitats per a que 
aprovin la normativa d’aplicació que sigui necessària per a donar compliment a 
allò disposat a la LOUM, mentre no s’aprovi la modificació d’Estatuts 
corresponent. 
 
3.- L’article 20 apartat 3 primer paràgraf  de la LOU disposa: 
 

“3. El vot per elegir el rector és ponderat, per sectors de la 
comunitat universitària: professors doctors pertanyents als 
cossos docents universitaris, resta del personal docent i 
investigador, estudiants, i personal d'administració i serveis. En 
tot cas, el vot conjunt dels professors doctors pertanyents als 
cossos docents universitaris té el valor del cinquanta-un per cent, 
com a mínim, del total del vot a candidatures vàlidament emès 
per la comunitat universitària.” 

 
 
4.- Per altra banda, l’apartat vint  de l’article únic de la LOUM modifica el primer 
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 20 de la LOU de la manera següent: 
 
 

“3. En el caso de que los estatutos establezcan la elección del 
Rector por la comunidad universitaria, el voto será ponderado 
por los distintos sectores de la comunidad universitaria. En todo 
caso, la mayoría corresponderá a los profesores doctores 
con vinculación permanente a la universidad.” 

 
Amb aquesta modificació es dona més valor, en l’elecció del rector, als vots 
emesos pel professorat doctor dels cossos docents universitaris junt amb els 
emesos pel professorat doctor contractat amb vinculació  permanent a la 
Universitat. 
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Per tot l’anterior, i en virtut de les facultats atorgades a aquest Consell a la 
disposició addicional octava anteriorment transcrita, es proposa l’adopció dels 
següents, 
 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes l’apartat a) de l’article 67.4 dels Estatuts de la 
Universitat.  
 

“67.4 A l’efecte d’aquesta elecció, la comunitat universitària es 
considera dividida en els quatre sectors següents:  
 
a) Professorat doctor dels cossos docents universitaris. 

(…)” 
 

 
SEGON.- Acordar que a efectes de l’elecció del rector o rectora, la comunitat 
universitària, es considera dividida en els quatre sectors següents: 
 

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat. 
b) Personal docent i investigador, exclòs el corresponent al sector a). 
c) Estudiantes i estudiants. 
d) Personal d’administració i serveis. 
 

La ponderació dels quatre sectors esmentats és igual, respectivament, al 
cinquanta-un, catorze, vint-i-quatre i onze per cent. 
  

 
TERCER.- Derogar la normativa aprovada pels òrgans de la Universitat en tot 
el que es contradigui o s’oposi al present acord i substituir-la pel règim previst 
en el present acord. 
 
QUART.- Aquest acord resta vigent fins a l’entrada en vigor de la modificació 
dels Estatuts que aprovi el Claustre Universitari com a conseqüència de 
l’adaptació a la LOUM. 
 

En Barcelona, 21 de desembre de 2009 


