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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació parcial dels Estatuts de la Universitat
Pompeu Fabra.
L'article 172.1.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat en matèria
d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre
l'aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d'organització i funcionament de les
universitats privades.
Les universitats públiques elaboren i aproven els seus estatuts en virtut de llur autonomia universitària, els
quals són aprovats pel Govern de la Generalitat, amb el control previ de la seva legalitat, d'acord amb el que
estableix l'article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra van ser aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i
modificats per Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre, en compliment de la disposició addicional vuitena de
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats.
En data 8 de juny de 2015, el Claustre universitari de la Universitat Pompeu Fabra ha acordat la modificació de
l’article 43.2 dels Estatuts d’aquesta Universitat.
Un cop analitzada l'adequació a la legalitat vigent, i atès el que estableix la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern;
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Acorda:

—1 Aprovar la modificació parcial de l’article 43.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, adoptats pel
Claustre universitari de la Universitat Pompeu Fabra el 8 de juny de 2015, que resten redactats com segueix:
“43.2. El Claustre universitari està format per:
El rector o rectora, que el presideix.
El secretari o secretària general, que n’és el secretari o secretària.
El gerent.
Els degans i directors de centre, de departament i d’institut universitari de recerca propi, que en són membres
nats.
Un màxim de 121 membres, elegits per i entre els diversos col•lectius de la comunitat universitària de la
manera que s’estableixi reglamentàriament però respectant la distribució següent:
a) El 51% en representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat. En aquest
percentatge s’hi inclouen els degans i directors de centre, de departament i d’institut universitari de recerca
propi, que són membres nats del Claustre, sempre que compleixin els requisits de titulació.
b) El 14% en representació de la resta de professorat, dels quals un 9% correspon als professors lectors, els
professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits i el 5% a la resta de
professorat i el personal investigador en formació.
c) El 25% en representació dels estudiants. El 10% d’aquesta representació correspon als estudiants de màster
universitari i de doctorat.
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d) El 10% en representació del personal d’administració i serveis”.

—2 De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la present
modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La modificació aprovada per aquest acord no afecta el còmput del mandat actual del Claustre i serà d’aplicació
a les eleccions que es realitzin per a la seva renovació quan aquest acabi.

—3 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 d’agost de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

(15.216.082)
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