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Acord de 25 de febrer de 2010 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 (art. 65.3 i art 65.4.c)

L’Estatut de la URV estableix a l’article 65.3 que: 

El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per sectors de la comunitat universitària, d’acord amb 
els coeficients següents:

Professorat doctor dels cossos docents universitaris (K1)            0,51

Resta del col·lectiu docent i investigador (K2)                            0,11

Estudiants (K3)                                                                          0,26

Personal d’administració i serveis (K4)                                      0,12

I l’article 65.4.c) 

Es calcula el nombre total de vots ponderats del professorat doctor dels cossos docents universitaris, 
sector 1 (...).

b) Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001

L’article 20.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats ha estat modificat per la Llei 
orgànica 4/2007, i la redacció ha quedat de la manera següent: 

En el cas que els estatuts estableixin l’elecció del rector per la comunitat universitària, el vot ha de ser 
ponderat pels diferents sectors de la comunitat universitària. En tot cas, la majoria correspon als professors 
doctors 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 
LOMLOU, la redacció de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

Article 65.3: 

El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per sectors de la comunitat universitària, d’acord amb 
els coeficients següents:

Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (K1)      0,51

Resta del col·lectiu docent i investigador (K2)                                      0,11

Estudiants (K3)                                                                                    0,26

Personal d’administració i serveis (K4)                                                0,12”  

I l’article 65.4.c) 

Es calcula el nombre total de vots ponderats del professorat doctor amb vinculació permanent a la 
Universitat, sector 1 (...).


