
 

 

 
CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DEL CENS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER CENTRES - ELECCIONS CLAUSTRE UB 2010 
 
 
1. El personal d’una Administració amb un únic centre vota en la mesa de la Facultat o Escola 

Universitària. 
 
2. El personal de l’Administració de Bellvitge, de la Fundació Josep Finestres i el d’àrees 

transversals que treballi a Bellvitge voten en la mesa de la Facultat de Medicina (Bellvitge). 
 
3. El personal d’una Administració amb dos centres i que estigui destinats en departaments o en 

secretaries d’estudiants vota en la mesa de la Facultat o Escola Universitària a la qual estiguin 
adscrits, i el PAS d’oficines o serveis adscrits a l’Administració vota en el centre següent: 

 
 Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història: Facultat de Filosofia. 
 Administració de Centre de Física i de Química: Facultat de Física. 
 Administració de Centre de Biologia i de Geologia: Facultat de Geologia. 
 Administració de Centre de Pedagogia i de Formació del Professorat: Facultat de 

Pedagogia. 
 
4. El personal de l’ICE vota en la mesa de la Facultat de Formació del Professorat. 
 
5. El personal de Relacions Laborals i de la biblioteca de l’ensenyament vota en la mesa de la 

Facultat de Dret (Diagonal 684). 
 
6. El personal de les biblioteques de centre vota en la Facultat o Escola Universitària 

corresponent, a excepció de:  
 

- Biblioteca de Física i Química vota en la Facultat de Física. 
- Biblioteca de Lletres vota en la Facultat de Filologia. 
- Biblioteca de Bellvitge vota en la Facultat de Medicina (Bellvitge). 
- Biblioteca de Mundet i biblioteca Pavelló de la República vota en la Facultat de Psicologia. 
- Biblioteca d’Humanitats vota en la Facultat de Filosofia  
- CRAI-Reserva i dipòsit de Cervera vota en la Facultat de Matemàtiques. 
- La resta de PAS adscrit al CRAI vota en la Facultat de Belles Arts.  

 
7. El personal adscrit a unitats transversals, que tot seguit es relaciona, vota a les meses situades als 
següents centres. 
  

- El personal que treballa al Pavelló Rosa vota a la mesa de la Facultat de Farmàcia 
 
- La resta de personal d’àrees transversals vota al lloc següent: 

o Campus Diagonal sud, excepte el personal adscrit al SCT, vota a la mesa de la 
Facultat de Belles Arts. 

o Campus Diagonal Nord vota a la mesa d’Economia i Empresa 
o Campus Mundet vota a la mesa de la Facultat de Psicologia. 
o Personal dels SCT vota a la Facultat de Química. 

 
- El personal adscrit a l’Oficina de Formació i als Serveis Lingüístics vota a la mesa de la 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 
 

- El personal que treballa al Campus Central i a la resta d’ubicacions (Finca Pere Pons, 
Campus Torribera, etc) vota a la mesa de la Facultat de Matemàtiques.  

 
 


