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CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL CENS DEL PERSONAL ACADÈMIC – ELECCIONS
CLAUSTRE UB 2022
L’apartat f) de l’article 55 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona fixa la representació del personal
acadèmic al Claustre Universitari:
f) una representació del personal acadèmic distribuïda proporcionalment per facultats i escoles
universitàries, de manera que, incloent els degans i les deganes, els directors i les directores i els
vicerectors i les vicerectores, sumi 180 membres, 153 dels quals han de ser personal funcionari doctor, i
27, personal no funcionari i/o no doctor.
La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, estableix la nova tipologia de professorat, que és la que està vigent en la nostra ordenació
docent. D’acord amb aquesta normativa de rang superior, tant els col·lectius com la distribució del
personal acadèmic s’ha de fer amb la nova terminologia que marca la norma i que és: “Professorat doctor
amb vinculació permanent” i “Altre professorat docent i investigador”.
Així, d’acord amb l’article 17.2 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, el cens
electoral del personal acadèmic s’ordena per circumscripció i d’acord amb l’ordre de col·lectius següents:
-

Professorat doctor amb vinculació permanent

-

Altre professorat docent i investigador

Professorat doctor amb vinculació permanent: formen part d’aquest col·legi les categories
següents:
Catedràtic/a d'universitat
Catedràtic/a d'escola universitària
Catedràtic/a contractat
Professor/a titular d'universitat
Professor/a agregat
Professor/a titular d'escola universitària (doctor)
Professor/a col·laborador permanent (doctor)
Professor/a associat estranger
Investigador/a ICREA
Investigador/a vinculat, sempre que estigui previst en el conveni de vinculació

Altre professorat docent i investigador: formen part d’aquest col·lectiu la resta de categories no
incloses a l’apartat anterior.

Relacions Laborals i Desenvolupament
de Recursos Humans
Àrea d’Organització i Recursos Humans

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Rosa
08028 Barcelona

Tel. +34 934 021 730
Fax +34 934 021 784
relaborals@ub.edu
www.ub.edu

Dret al sufragi
D’acord amb l’establert a l’article 3 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona:
3.1. El dret de sufragi correspon a tots els membres de la comunitat universitària en les condicions que
s’estableixen en aquest Reglament.
3.2. Tots els membres de la comunitat universitària tenen el dret de participar en els òrgans de govern i el
deure d’assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagin estat elegits, encara que no hagin
assumit la majoria d’edat legal, en els termes que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
3.3. En tot cas, els requisits han de reunir-se en la data de la publicació de la convocatòria de les eleccions i
mantenir-se fins al dia de la votació.
3.4. No poden exercir el dret al sufragi actiu i passiu les persones que es trobin en alguna de les
circumstàncies següents:
a) no pertànyer al col·lectiu concret objecte de l’elecció,
b) estar en comissió de serveis a la Universitat de Barcelona, procedent d’una altra administració
pública,
c) estar en comissió de serveis fora de la Universitat de Barcelona,
d) tenir limitat aquest dret per resolució disciplinària o per sentència judicial ferma.
D’acord amb l’art. 4.1 a), per ser elector i elegible, el personal acadèmic ha d’estar en servei actiu o amb
contracte vigent.
D’acord amb l’art. 4.2, manté el dret de sufragi actiu i passiu el personal acadèmic en situació de permís per
maternitat o paternitat o amb incapacitat temporal.
Criteris de preferència davant duplicitat de col·lectiu (art. 5.1)
- La condició de personal acadèmic té preferència sobre les restants.
- La condició de personal d’administració i serveis té preferència sobre la d’estudiant.
- Els investigadors predoctorals en formació formen part inicialment del cens d’estudiants.

