
Acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2022 relatiu a les eleccions a representants del 
PDI i PAS al Claustre Universitari i a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans de Comunicació 
i de Psicologia.  

Antecedents i fonaments de dret 

I. L’article 16.3 del Reglament general d’eleccions (RGD) disposa:

“Durant el primer trimestre de l’any, la Secretaria General, un cop escoltada la Conferència de Degans i 
Deganes, el Consell de l’Alumnat i la Mesa del Claustre Universitari, proposa al Consell de Govern el dia 
de votació i el calendari electoral de les juntes de facultat, consells d’estudis i Claustre Universitari que 
s’hagin de celebrar, si escau, durant l’any natural. Només en el cas excepcional previst en l’article 58.6 es 
poden celebrar eleccions en un dia diferent al publicat per la Secretaria General. 

Pel que  es refereix a la convocatòria dels esmentats processos electorals, l’article 45.1 del RGE disposa 
que en el cas de les eleccions de membres del Claustre Universitari, correspon al Consell de Govern aprovar 
la convocatòria i fixar en la mateixa “el nombre de claustrals que correspon a cada circumscripció, distribuïts 
proporcionalment, amb un mínim d’un claustral per col·lectiu i circumscripció.” 

En conseqüència, fent ús de les competències conferides per la legislació vigent, escoltada la Conferència 
de Degans i Deganes, la Mesa del Claustre, i informada la Junta Electoral Permanent i a la vista de la 
proposta de la Secretaria General, el Consell de Govern reunit en data 2 de març de 2022,  

ACORDA: 

Primer.- Aprovar el dia de la votació i els calendaris de les eleccions a representants del PDI i PAS al 
Claustre Universitari i a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans de Comunicació i de Psicologia al 
mes de maig de 2022 i de la Facultat d’Educació al mes de novembre de 2022, que s’adjunten com ANNEX 
I d’aquest acord. 

Segon.- Aprovar la convocatòria de les eleccions a representants del PDI i PAS del Claustre Universitari, 
que es realitzarà d’acord amb el calendari aprovat en l’apartat primer i d’acord amb la distribució de 
claustrals per circumscripció electoral que s’adjunta com ANNEX II. 

Tercer.- Els processos electorals a què es refereix aquest acord es realitzaran d’acord amb la 
Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la 
Covid-19.  

PENDENT DE REVISIÓ LING ÍSTICA

https://www.ub.edu/eleccionsrectorat2020/docs/normativa/acord-convocatoria-eleccions-rectorat-2020.pdf


Resolució de reclamacions pel servei administratiu (art. 18.2: 2 
dies des de presentació reclamació) 

Fins el 29 de març, en funció de la data de 
presentació de la reclamació 

Recurs davant JEP contra resolució del servei administratiu (art. 
18.3: 3 dies) 

Fins l’1 d’abril, en funció de la resolució del 
servei administratiu 

Resolució de recurs per la JEP (art. 18.3: 10 dies i en tot cas abans 
de l’elecció) 

Fins 25 d’abril, en funció de la data de 
presentació de la reclamació 

Publicació del cens definitiu (at. 18.3: 3 dies des de fi exposició 
cens provisional) 

30 de març 

Presentació de candidatures (art. 20.1: 8 dies de l’endemà 
publicació cens definitiu)  

Del 31 de març al 19 d’abril 

Ampliació termini, si escau, presentació candidatures (art. 21.1: 
5 dies) 

Del 20 al 26 d’abril 

Proclamació de candidatures (art. 22: durant els 4 dies següents a 
la presentació candidatures) 

2 de maig 

Reclamacions davant JEP (art. 22.4: 3 dies) Del 3 al 5 de maig 

Resolució de les reclamacions presentades davant JEP ( art. 22.4: 
10 dies) 

Data límit, abans del dia de la votació 

Campanya electoral (art. 25: 6 dies a comptar de l’endemà 
proclamació candidatures) 

Del 3 al 10 de maig 

Votació  (art. 5.3 Normativa votació electrònica: 24h) 
De l’11 de maig a les 10 hores al 12 de maig 
a les 10h 

Proclamació dels resultats 12 de maig 

Escrutini final per la JEP en les eleccions a representants del 
Claustre Universitari  i proclamació de claustrals (art. 46.1:  

12 de maig 

Als efectes dels processos electorals, es considera INHÀBIL el període comprès entre l’11 i el 18 d’abril, ambdós 
inclosos (Setmana Santa)  

CALENDARI ELECTORAL: ELECCIONS REPRESENTANTS DEL PDI I PAS A CLAUSTRE UNIVERSITARI I  A LES 
JUNTES DE LA FACULTAT D’INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS I PSICOLOGIA 

Convocatòria d'eleccions. S’ha de publicar amb cens tancat 5 dies 
abans de la data de convocatòria d’eleccions, és a dir 8 de març 15 de març 

Exposició pública del cens electoral provisional (art. 18.2 RGE: 8 
dies) 

Del 16 al 25 de març 

Reclamacions davant el servei administratiu que l’ha elaborat 
(art. 18.2: 8 dies) 

Del 16 al 25 de març 

ANNEX I. CALENDARIS ELECTORALS 

https://www.ub.edu/eleccionsrectorat2020/docs/acord-jep-proclamacio-prov-candidats.pdf


CALENDARI ELECTORAL: ELECCIONS REPRESENTANTS PDI / PAS JUNTA FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Convocatòria d'eleccions. S’ha de publicar amb cens tancat 5 dies 
abans de la data de convocatòria d’eleccions, és a dir 27 de setembre 4 d’octubre 

Exposició pública del cens electoral provisional (art. 18.2 RGE: 8 
dies) 

Del 5 al 17 d’octubre 

Reclamacions davant el servei administratiu que l’ha elaborat 
(art. 18.2: 8 dies) 

Del 5 al 17 d’octubre 

Resolució de reclamacions pel servei administratiu (art. 18.2: 2 
dies des de presentació reclamació) 

Fins 19 d’octubre, en funció de la data de 
presentació de la reclamació 

Recurs davant JEP contra resolució del servei administratiu (art. 
18.3: 3 dies) 

Fins 24 d’octubre, en funció de la resolució del 
servei administratiu 

Resolució de recurs per la JEP (art. 18.3: 10 dies i en tot cas abans 
de l’elecció) 

Fins 7 de novembre, en funció de la data de 
presentació de la reclamació 

Publicació del cens definitiu (at. 18.3: 3 dies des de fi exposició 
cens provisional) 

20 d’octubre 

Presentació de candidatures (art. 20.1: 8 dies de l’endemà 
publicació cens definitiu)  

Del 21 d’octubre  al 2 de novembre 

Ampliació termini, si escau, presentació candidatures (art. 21.1: 
5 dies) 

Del 3  al 9 de novembre 

Proclamació de candidatures (art. 22: durant els 4 dies següents a 
la presentació candidatures) 

15 de novembre 

Reclamacions davant JEP (art. 22.4: 3 dies) Del 16  al 18  de novembre 

Resolució de les reclamacions presentades davant JEP ( art. 22.4: 
10 dies) 

Data límit, abans del dia de la votació 

Campanya electoral (art. 25: 6 dies a comptar de l’endemà 
proclamació candidatures) 

Del 16 al 23 de novembre 

Votació  (art. 5.3 Normativa votació electrònica: 24h) 
Del 24 de novembre a les 10 hores al 25 de 
novembre a les 10h 

Proclamació dels resultats (art. 36) 25 de novembre 

https://www.ub.edu/eleccionsrectorat2020/docs/normativa/acord-convocatoria-eleccions-rectorat-2020.pdf
https://www.ub.edu/eleccionsrectorat2020/docs/acord-jep-proclamacio-prov-candidats.pdf


ANNEX II. DISTRIBUCIÓ DE CLAUSTRALS PER CIRCUNSCRIPCIÓ ELECTORAL. 

PDI 

Facultat Total Professorat doctor 
amb vinculació 

permanent 

Altre 
Professorat 

Belles Arts 5 3 2 

Informació i Mitjans Audiovisuals 3 2 1 

Biologia 13 12 1 

Ciències de la Terra 5 4 1 

Dret 10 9 1 

Economia i Empresa 16 14 2 

Educació 12 8 4 
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 10 9 1 

Filologia i Comunicació 10 9 1 

Filosofia 3 2 1 

Física 10 9 1 

Geografia i Història 9 8 1 

Matemàtiques i Informàtica 5 4 1 

Medicina i Ciències de la Salut 22 15 7 
Psicologia 8 7 1 

Química 10 9 1 

Total general 151 124 27 

PAS 

Nombre Claustrals 

Laborals 1.334 16 

Funcionaris 1.128 14 

TOTAL 2.462 30 


