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Proposta de Modificació del Reglament d’eleccions de rector o rectora  
de la Universitat de Barcelona, per adaptar-lo a la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 

de modificació de la LOU (LOMLOU) 
 

Modificacions que es proposen: 
 
Preàmbul.  Ha quedat obsolet, i caldria redactar-lo de nou, a la llum de la LOMLOU. 
Proposta de modificació: 
 
La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
d’Universitats, ha modificat l’article 20, referit a l’elecció de rector o rectora, 
fonamentalment en dos aspectes, el primer la modificació del col·lectiu de professorat 
doctor dels cossos docents universitaris, que passa a ser el col·lectiu de professorat 
doctor amb vinculació permanent a la universitat, la  qual s’inclou en aquesta 
modificació del reglament.  
L’altra modificació important deriva de la possibilitat que cada Universitat pugui elegir 
el rector o rectora, bé per sufragi universal, lliure, directe, i secret, bé pel Claustre 
universitari, segons ho determinin els Estatuts de la Universitat. En tant que els Estatuts 
de la Universitat de Barcelona no han estat encara modificats, a l’espera de la 
modificació de la Llei d’Universitats de Catalunya, continua essent d’aplicació, en 
aquest punt, l’article 72 dels actuals Estatuts, que determina que el rector o rectora serà 
elegit per la comunitat universitària, mitjançant l’elecció directa i el sufragi universal, 
lliure i secret. 
 
Article 1 
Proposta de modificació: 
 
“Article 1. Aquest reglament regula el procés d’eleccions de rector o rectora de la Universitat 
de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, 
d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i en allò que sigui 
d’aplicació, l’article 79 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 72 de l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona”. 
 
Justificació:  
 
En primer lloc, una correcció material, en no incloure en el text actual la condició d’orgànica 
de la LOU. En segon lloc, la referència de la LOMLOU com a norma d’aplicació en el procés 
d’eleccions de rector o rectora. 
 
Article 3.1 
Proposta de modificació: 
 
“Article 3. 1. Tenen la condició d’electors els següents membres de la comunitat universitària: 

a) El professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
……. “ 
 



Justificació: 
 
Modificació del col·lectiu a) per adaptar-lo a les previsions de l’article 20 de la LOU 
modificada per la LOMLOU. 
 
Article 16.3 
Proposta de modificació: 
 
“Article 16. 
…… 
 
3) Els membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es designen per sorteig 
entre els electors i les electores de cadascun dels col·lectius universitaris de cada facultat o 
escola universitària, amb excepció dels que exerceixin algun dels càrrecs previstos a l’article 
55.1. a), b), d) i  e) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i dels candidats i candidates. 
Presideix la mesa el o la representant del professorat doctor amb vinculació permanent a 
la Universitat. 
.…” 
 
Justificació: 
 
Es proposa la modificació per adaptar l’apartat 3 a les previsions de l’article 20 de la LOU 
modificada per la LOMLOU. 
 
Article 18.3  
Proposta de modificació: 
 
Article 18. 
.… 
 
3. El president o presidenta estén l’acta de constitució de la mesa que signen ell i els tres 
vocals. 
 
Justificació: 
 
Correcció d’una errada material, atès que la mesa electoral està composada per quatre 
membres, segons l’article 16.2 del propi Reglament. 
 
 

Barcelona, 15 de setembre de 2008. 
 


