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Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova l’adequació amb caràcter 
transitori de l’Estatut de la URV a la LOMLOU pel que fa al professorat amb 
vinculació permanent a juntes de centre i a càrrecs de degà/ana i director/a 
de centre i director/a de departament.

A) EstAtUt dE LA UniVERsitAt ROViRA i ViRGiLi

- Junta de centre. Article 60.2.c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador 
vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la junta, inclosos els membres nats previstos als 
apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, i tenint en compte que el nombre de professors 
funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a mínim un 51% del total de membres de la 
junta. El reglament de cada centre pot preveure el percentatge de membres de la junta que han d’estar en 
possessió del títol de doctor o doctora. 

- Director o directora de departament. Article 70.2. El consell de departament elegeix el director o 
directora de departament entre el professorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a 
temps complet que hi pertanyi. Si no n’hi ha cap o els que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels 
membres del consell de departament en els casos previstos en la Llei orgànica d’universitats, pot ser-ho un 
funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor.

- Degà o degana o director o directora de centre. Article 74.2. La junta elegeix el degà o degana o el 
director o directora entre el professorat dels cossos docents universitaris que estigui en possessió del títol 
de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet, adscrit al centre respectiu. Si no n’hi ha cap o els 
que hi ha no obtenen el suport mínim d’un terç dels membres de la junta de centre, pot ser-ho, en els casos 
previstos en la Llei orgànica d’universitats, un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un 
professor contractat doctor.

b) LLEi ORGàniCA 4/2007, dE 12 d’AbRiL, pER LA qUAL Es MOdifiCA 
     LA LLEi ORGàniCA 6/2001.

- Junta de facultat o escola. Article 18: “En tot cas, la majoria dels seus membres han de ser professors 
amb vinculació permanent a la universitat.”

- Directors de departament. Article 25: “Són elegits pel consell de departament en els termes establerts 
pels estatuts, entre els professors i professores doctors amb vinculació permanent a la universitat.”

- Degans de facultat i directors d’escola. Article 24: “Són elegits, en els termes establerts pels estatuts, 
entre els professors i professores amb vinculació permanent a la universitat.”

C) pROpOstA d’AdEqUACió: 

La disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007 estableix que “fins que no es produeixi 
l’adaptació dels estatuts, els consells de govern de les universitats poden aprovar la normativa d’aplicació 
que sigui necessària per al compliment del que estableix aquesta Llei.”

Per aquest motiu, de manera transitòria, mentre no s’adapti l’Estatut de la URV a la modificació de la 
LOU, els centres i departaments podran modificar els corresponents reglaments de funcionament adaptant 
aquells articles conforme al nou redactat de la LOU. 

- Junta de centre. Article 60.2.c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vin-
culat al centre equivalent al 62% dels membres de la junta, inclosos els membres nats previstos als apartats 
a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, i tenint en compte que la majoria dels seus membres han 
de ser professors amb vinculació permanent a la universitat. El reglament de cada centre pot preveure el 
percentatge de membres de la junta que han d’estar en possessió del títol de doctor o doctora. 

- Director o directora de departament. Article 70.2. El consell de departament elegeix el director o di-
rectora de departament entre els professors i professores doctors amb vinculació permanent a la universitat 
i amb dedicació a temps complet.

- Degà o degana o director o directora de centre. Article 74.2. La junta elegeix el degà o degana o el 
director o directora entre els professors i professores amb vinculació permanent a la universitat i amb dedi-
cació a temps complet, adscrits al centre respectiu. 


