
Acords del Claustre de 13 de desembre de 2013 
 

• Acord Núm. 3/2013 del Claustre de 13 de desembre de 2013, pel qual s’aprova l’acta de la sessió 
de 29 de maig de 2013. 

 
• Acord Núm. 4/2013 del Claustre de 13 de desembre de 2013, pel qual s’aprova l’informe anual de 

gestió del rector al qual s’adjunta el vot particular presentat pel Sr. Josep M. Romero Gómez, 
d’acord amb el que estableix l’article 20 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
VOT PARTICULAR: 
D’acord amb l’article 27.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i de l’article 20.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions  públiques de Catalunya, formulo VOT PARTICULAR al punt 3 
de l’ordre del dia “Presentació i aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió del rector.” del Claustre de la 
UdL que va tenir lloc el dia 13 de desembre de 2013. 
 
Manifesto la meva abstenció en la votació de l’informe anual de gestió del rector presentat al Claustre del dia 
13 de desembre de 2013 perquè no estic d’acord amb el contingut d’aquest informe. La intervenció del rector 
per a presentar l’informe ha estat únicament un discurs sobre com creu que ha de ser la institució pública, i ha 
anunciat propostes de futur, algunes concretes i d’altres menys, per a fer l’any vinent. Reitero que s’han fet 
múltiples referències al futur, i cap referència a la seva gestió feta el darrer any. L’article 44.2.e. estableix que 
una de les funcions del Claustre és: “Debatre i aprovar, si escau, l’informe anual del rector o rectora i aprovar 
les resolucions que estimi convenients. L’informe ha d’incloure, com a mínim, un resum de l’activitat docent 
i d’investigació i les línies generals del pressupo st, de la programació pluriennal i de la memòria 
econòmica. ” L’informe que ha presentat el rector no ha contingut cap dels apartats mínims que estableix 
aquest article i és per això que m’abstinc en la votació.  
 
 

 

 


