
 

 
 
 
 
 
 
 
ACORD de la Comissió Electoral del dia 25 de 
març de 2011 pel qual es fan públics els resultats 
definitius de l’elecció per al càrrec de Rector de 
la Universitat de les Illes Balears i es fa la 
proclamació de la nova Rectora. 
 

El passat 23 de març va tenir lloc la primera volta de les eleccions al càrrec de 
Rector de la Universitat de les Illes Balears, i una vegada aplicat per part de la Comissió 
Electoral, d’acord amb els articles 83.4 dels Estatuts i 20 de l’Acord normatiu 
9581/2010, de 21 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de 
la Universitat de les Illes Balears, el coeficient de ponderació corresponent al vot de 
candidatures vàlidament emès en cada sector electoral, el resultat final va ser que la 
candidata doctora Montserrat Casas Ametller va obtenir la majoria requerida, tal com 
assenyala l’annex adjunt. 

Així mateix, de conformitat amb el primer apartat de l’article 20 de l’Acord 
normatiu 9581/2010 esmentat anteriorment i amb el punt 13.a) de l’Acord executiu 
9715/2011, de 22 de febrer, pel qual es convoquen eleccions al càrrec de Rector de la 
Universitat de les Illes Balears, la Comissió Electoral, reunida el dia d’avui i un cop 
transcorregut el termini pertinent per presentar reclamacions, proclama Rectora de la 
Universitat de les Illes Balears la doctora Montserrat Casas Ametller. 

De conformitat amb l’article 20.2 de la Llei orgànica d’universitats, el Rector, 
elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i 
secret, entre funcionaris del cos de catedràtics d’universitat en actiu que prestin serveis a 
la Universitat, ha de ser nomenat per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.  

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que 
corresponguin. 
 
Palma, 25 de març de 2011 
 
El president de la Comissió Electoral p.s.r.,  
 
 
 
 
Martí X. March, 
vicerector primer, de Planificació i 
Coordinació Universitària 
 
 
 
 



sector A sector B sector C sector D
PDI Doctors altres PDI estudiants PAS

CENS 510 977 15.083 618 17.188

VOTS EMESOS 361 186 501 442 1.490

VOTS VÀLIDS A CANDIDATURES 200 136 160 237 733

VOTS BLANCS 157 46 206 192 601

VOTS NULS 4 4 135 13 156

COEFICIENT 1,8692 0,6468 1,1453 0,3711

PARTICIPACIO 70,78% 19,04% 3,32% 71,52% 8,67%

Dra. MONTSERRAT CASAS
VOTS VÀLIDS 200 136 160 237

VOTS PONDERATS 373,84 87,9648 183,248 87,9507 733,0035
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