Junta Electoral
Eleccions de Rector de la Universitat de València (1972(1972-1998)
Elecció del 13 de gener de 1972
−

Marc legal: Llei General d'Educació (BOE, 6 d’agost de 1970) i Estatuts Provisionals de
la Universitat de València (BOE, 8 de juny de 1971).

−

Presentació de candidats: Cada facultat en proposava dos (catedràtics), l’un de dins de
la facultat i l’altre de fora.

−

Cos electoral: El Claustre, format per tots els catedràtics de la Universitat, en actiu i
jubilats; cinc professors adjunts, dos ajudants i tres alumnes per cada facultat; els
directors de les Escoles Universitàries.

−

Forma de votació: Cada claustral votava un màxim de tres noms i la terna més votada
era elevada al Ministeri.

−

Nomenament: El govern nomenava rector un dels tres candidats més votats.

−

Resultats:

Claustrals
115

Votants
108

Vots blancs Vots nuls Vots als candidats
4

0

Dr. Bartual: 67
Dr. Broseta: 59
Dr. Català: 50
Dr. Reglà: 45
Dr. Senent: 45
Dr. Belloch: 36
Dr. Prieto: 10

El Dr. Bartual va ser nomenat rector. Ben aviat, però, l'11 d'octubre de 1972, va dimitir en
protesta per les sancions ministerials dictades contra molts professors i estudiants de la
Universitat de València; fou substituït pel Dr. Bàguena, designat pel govern (vegeu: Per

l'autonomia universitària. Commemoració dels 15 anys dels Estatuts de la Universitat de
València, Josep Guia (coord.), Publicacions de la Universitat de València, 2001, ps. 20 i ss.)

Junta Electoral
Elecció del 18 de maig de 1976
−

El mateix marc legal i procedimental que en l’elecció anterior.

−

Resultats:

Claustrals
201

Votants
158

Vots blancs Vots nuls
0

0

Vots als candidats
Dr. Cobo del Rosall: 97
Dr. Gomar: 86
Dr. Viña: 70
Dr. Colomer: 60
Dr. Broseta: 52
Dr. Sánchez Ayuso: 44
Dr. Gil Olcina: 29
Dr. Ferrer: 20
Dr. Montero: 16

El Dr. Cobo del Rosal va ser nomenat rector. Aviat va marxar a Madrid i fou substituït, el 2 de
setembre de 1977, pel vicerector Dr. Gandia, com a rector en funcions.

Junta Electoral
Elecció del 12/19 de juny de 1979
−

Marc legal: Llei General d'Educació (BOE, 6 d’agost de 1970) i Decret del 21 de juliol
de 1972.

−

Presentació de candidats: Els catedràtics presentats per ells mateixos, per un centre o
per 50 membre del cos electoral.

−

Cos electoral: Tots els catedràtics i agregats numeraris, en actiu i jubilats (30%);
adjunts numeraris (20%); professors doctors no numeraris (10%); professors no
doctors (10%); estudiants (25%); personal no docent (5%).

−

Forma de votació: Cada elector votava un candidat i en resultava elegit aquell qui
obtingués, en primera volta, la majoria absoluta del cos electoral o, en segona volta (a
la que només passaven els dos candidats més votats de la primera), la majoria simple
dels vots vàlids a candidats.

−

Nomenament: El govern nomenava rector el candidat més votat.

−

Resultats (primera volta):
Cos
electoral

Votants

659

572

Vots blancs Vots nuls
0

0

Vots als candidats
Dr. Colomer: 285
Dr. Ferrer: 135
Dr. Montero: 62
Dr. Aguilar: 12
Dr. Bosch Reig: 6

−

Resultats (segona volta):
Cos
electoral

Votants

659

469

Vots blancs Vots nuls
110

4

Vots als candidats
Dr. Colomer: 322
Dr. Ferrer: 33

Junta Electoral
Elecció del 21/24 de maig de 1984
−

Marc legal: Llei de Reforma Universitària (BOE, 1 de setembre de1983).

−

Presentació de candidats: Els catedràtics presentats per un 5% dels membres del
Caustre.

−

Cos electoral: El Claustre Constituent, format per 338 professors doctors, 85
professors no doctors, 156 estudiants, 72 membres del personal d’administració i
serveis, 13 representants del personal laboral de l’Hospital Clínic.

−

Forma de votació: Cada claustral votava un candidat i en resultava elegit aquell qui
obtingués, en primera volta, la majoria absoluta dels membres del Claustre o, en
segona volta (a la que només passaven els dos candidats més votats de la primera), la
majoria simple dels vots vàlids a candidats.

−

Nomenament: El Consell de la Generalitat nomenava rector el candidat elegit pel
Claustre.

−

Resultats (primera volta):
Claustrals Votants
712

672

Vots blancs Vots nuls
57

7

Vots als candidats
Dr. Lapiedra: 344
Dr. Martínez: 264

−

Resultats (segona volta):
Claustrals Votants
712

663

Vots blancs Vots nuls
24

5

Vots als candidats
Dr. Lapiedra: 358
Dr. Martínez: 276

Junta Electoral
Elecció del 30 de gener de 1986
−

Marc legal: Estatuts de la Universitat de València (DOGV, 16 de desembre de 1985).

−

Presentació de candidats: Els catedràtics avalats per un 5% dels membres del
Claustre.

−

Cos electoral: El Claustre, format per un 62% de membres del personal docent i
investigador, un 27% d’estudiants i un 11% del personal d’administració i serveis.

−

Forma de votació: Cada claustral votava un candidat i en resultava elegit aquell qui
obtingués, en primera volta, la majoria absoluta dels membres del Claustre o, en
segona volta (a la que només passaven els dos candidats més votats de la primera), la
majoria simple dels vots vàlids a candidats.

−

Nomenament: El Consell de la Generalitat nomenava rector el candidat elegit pel
Claustre.

−

Resultats:

Claustrals Votants
434

432

Vots blancs Vots nuls
13

3

Vots als candidats
Dr. Lapiedra: 228
Dr. Ortí : 188

Junta Electoral
Elecció del 22 de maig de 1990
−

El mateix marc legal i procedimental que l’anterior.

−

Resultats:

Claustrals Votants
397

337

Vots blancs Vots nuls
111

3

Vots als candidats
Dr. Lapiedra: 223

Junta Electoral
Elecció del 25/27 de maig de 1994
−

El mateix marc legal i procedimental que l’anterior.

−

Resultats (primera volta):

Claustrals Votants
397

393

Vots blancs Vots nuls
33

1

Vots als candidats
Dr. Ruiz: 197
Dr. Tomás : 152

−

Resultats (segona volta):

Claustrals Votants
397

368

Vots blancs Vots nuls
19

0

Vots als candidats
Dr. Ruiz: 213
Dr. Tomás : 136

Junta Electoral
Elecció del 19 de maig de 1998
−

El mateix marc legal i procedimental que l’anterior.

−

Resultats:

Claustrals Votants
381

307

Vots blancs Vots nuls
85

0

Vots als candidats
Dr. Ruiz: 222

