
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

ACORD GOV/8/2023, de 17 de gener, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de
Lleida.

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 de Lleida es van aprovar pel Decret 201/2003, de 26 d'agost, en compliment de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i d'acord amb les previsions de la disposició
transitòria cinquena de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

El 3 de novembre de 2022 el Claustre de la Universitat de Lleida ha aprovat la reforma de cinc articles dels
Estatuts de la Universitat per adaptar-los a les previsions 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.

Un cop analitzada l'adequació a la legalitat vigent de la modificació dels Estatuts de la Universitat de Lleida, 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 de Recerca i Universitats, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar la modificació dels articles 10.2, 45.1.h), 72.2, 76.2.b) i 78.2 dels Estatuts de la Universitat de
Lleida, adoptada pel Claustre Universitari de la Universitat de Lleida el dia 3 de novembre de 2022, que es
detalla seguidament:

1. Es modifica l'article 10.2 que resta redactat de la manera següent:

“10.2 Per a la constitució d'un departament és necessari un nombre mínim de dotze membres del professorat a
temps complet. Per al còmput d'aquest mínim, es considera que dues dedicacions a temps parcial equivalen a
una dedicació a temps complet. En tot cas, cada departament ha de tenir, si més no, cinc membres del
professorat amb vinculació permanent a la universitat amb dedicació a temps complet”.

2. Es modifica l'article 45.1.h) que resta redactat de la manera següent:

“h) Una representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat, la qual, juntament
amb el professorat d'aquest sector que sigui membre nat del Claustre, ha de sumar 128 persones, amb una
distribució proporcional entre els diversos departaments.”

3. Es modifica l'article 72.2 que resta redactat de la manera següent:

“72.2 El consell de departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb
vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet que són membres del departament. Si
no n'hi ha, en els departaments constituïts sobre les àrees de coneixement a què es refereix l'apartat tercer
dels articles 58 i 59 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, poden ser elegits directors o
directores el personal funcionari no doctor dels cossos docents universitaris o el professorat contractat doctor.
El nomenament correspon al rector o rectora.”

4. Es modifica l'article 76.2.b) que resta redactat de la manera següent:
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“b) Una representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat que imparteix docència
en el centre, equivalent almenys al 51% de les persones membres de la junta, incloses les que en són
membres nates.”

5. Es modifica l'article 78.2 que resta redactat de la manera següent:

“78.2 La junta elegeix el degà o la degana o el director o la directora entre el professorat doctor amb
vinculació permanent a la Universitat, adscrit al centre amb dedicació a temps complet. Si no n'hi ha, en els
centres que tinguin la consideració d'escola universitària també poden presentar-hi candidatura el personal
funcionari no doctor dels esmentats cossos o el professorat contractat doctor. El nomenament correspon al
rector o rectora.”

—2 De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2021, de 21 de desembre, d'universitats, la
modificació dels Estatuts de la Universitat de Lleida entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 17 de gener de 2023

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(23.017.107)
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