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REGLAMENT D’ELECCIONS DEL PERSONAL ACADÈMIC I 
DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A 
MEMBRES DEL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
 

(Aprovat pel Claustre Universitari del 29. de novembre de 2005) 
 

 

 
CAPITOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1 
 
Aquest Reglament és d’aplicació a les eleccions del personal acadèmic i del personal 
d’administració i serveis per a membres del Claustre de la Universitat de Barcelona. Les 
eleccions per a membres del Claustre d’estudiants es regeixen per la seva pròpia normativa i, 
supletòriament, per aquest Reglament. 
 
 
CAPÍTOL II. DRET DE SUFRAGI 
 
Article 2 
 
1. El dret de sufragi actiu correspon a tot el personal acadèmic i al personal d’administració i 
serveis que estigui inscrit al cens electoral corresponent i que es trobi en situació de servei 
actiu, així com al personal aliè a la Universitat de Barcelona que es trobi en comissió de 
serveis en aquesta Universitat. 
2. Aquest dret resta en suspens per al personal de la Universitat de Barcelona que estigui en 
comissió de serveis fora de la Universitat. 
3. No poden exercir aquest dret les persones que el tinguin limitat per resolució disciplinària o 
per sentència judicial ferma. 

 
Article 3 
 
1. Pot ser candidat a membre del Claustre el personal acadèmic i d’administració i serveis de 
la Universitat de Barcelona, llevat que hi concorri alguna de les causes següents: 

a) No pertànyer al col·lectiu concret subjecte 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. 
d) Tenir limitat aquest dret per resolució disciplinària o per sentència judicial ferma. 

2. L’esdeveniment sobrevingut d’alguna de les causes previstes en l’apartat anterior durant 
l’exercici de la condició de claustral, serà causa de cessament d'aquesta condició. 
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CAPÍTOL III. CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS 
 
Article 4 
 
1. Les eleccions per a membres del Claustre universitari són convocades pel Consell de 
Govern de la Universitat de Barcelona, amb un mínim de trenta dies abans que expiri el 
mandat, i es duen a terme abans que passin quaranta dies des de la data de la convocatòria.  
2. En la convocatòria es fixa el dia per a la realització de les votacions, que ha de ser el mateix 
per a tots els col·lectius universitaris objecte d’aquest Reglament. La votació ha de dur-se a 
terme preferentment en una data inclosa dins dels períodes lectius. 
 
 
CAPÍTOL IV. EL CENS ELECTORAL 
 
Article 5 
 
1. El cens electoral conté la inscripció de totes les persones que compleixen els requisits per 
ser elector i elegible i és elaborat per les administracions de centre i, pel que fa al personal 
d’administració i serveis, pel servei de Recursos Humans. 
2. El cens electoral està compost pel cens del personal acadèmic funcionari doctor, pel cens 
del personal acadèmic no funcionari i/o no doctor, i pel cens del personal d’administració i 
serveis. 
3. El cens electoral provisional ha d’estar exposat públicament als centres vuit dies a comptar 
de l’endemà de la convocatòria de les eleccions, a l’efecte de consultes i reclamacions. Dins 
d’aquest termini qualsevol persona interessada pot presentar reclamació davant dels serveis 
administratius que l’hagin confeccionat, els quals s’hauran de pronunciar raonadament en el 
termini de dos dies. Contra la resolució que resolgui la reclamació només es pot interposar 
recurs davant la Junta Electoral Permanent en el termini de tres dies. La Junta Electoral 
Permanent resoldrà en el termini màxim de deu dies, però en tot cas abans de l’elecció. En el 
termini de tres dies a comptar des que finalitzi el període d’exposició del cens electoral 
provisional, es farà públic el cens electoral definitiu, sens perjudici d’aclariments posteriors 
derivats de la resolució dels recursos davant de la Junta Electoral Permanent. 
 
 
CAPÍTOL V. CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL 
 
Article 6 
 
1. Per a l’elecció de representants del personal acadèmic, la circumscripció electoral 
coincideix amb la facultat o escola universitària, d’acord amb el que disposa l’article 146.1.a 
de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.  
2. Per al personal d’administració i serveis hi ha una única circumscripció electoral. 
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CAPÍTOL VI. LES CANDIDATURES I LA CAMPANYA ELECTORAL 
 
Secció primera. Les candidatures 
 
Article 7 
 
1. Presenta la candidatura el mateix candidat o la persona que el representi amb poder 
suficient. 
2. Un mateix candidat només pot presentar la seva candidatura per representar un únic 
col·lectiu de la comunitat universitària. 
 
Article 8 
 
1. Les candidatures es presenten davant la Secretaria General en el termini de catorze dies a 
comptar de l’endemà de la convocatòria de les eleccions. 
2. Transcorregut el termini de presentació de candidatures sense que se n’hagi presentat cap o 
no siguin suficients per cobrir la totalitat de llocs a escollir, l’òrgan que hagi convocat les 
eleccions procedirà a obrir un nou termini de cinc dies per a la presentació de candidatures. 
3. Exhaurit el nou termini previst en l’apartat anterior sense que hi hagi suficients candidats, el 
procediment electoral prosseguirà amb el nombre de candidats que s’hi hagin presentat.  
4. Presentades les candidatures no s’admetran modificacions, llevat d’errors materials. 
 
Article 9 
 
1. La Junta Electoral Permanent proclama les candidatures durant els quatre dies següents en 
finalitzar el termini de presentació. 
2. No es poden proclamar candidats que no constin en el cens electoral o bé siguin candidats 
per un col·lectiu universitari diferent al qual pertanyen. 
3. Els acords de la Junta Electoral Permanent exhaureixen la via administrativa. 
 
 
2. Secció segona: de la campanya electoral 
 
Article 10 
 
1. La campanya electoral dura sis dies hàbils a comptar de l’endemà de la proclamació de les 
candidatures. 
2. No es pot difondre propaganda electoral ni dur a terme actes públics, si no és en els dies 
assenyalats per a la campanya electoral. 
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CAPÍTOL VII. DE LA VOTACIÓ 
 
Secció primera. De les meses electorals 
 
Article 11 
 
1. El Consell de Govern, en la convocatòria d’eleccions a Claustre, estableix el nombre i la 
distribució de les meses electorals. Les meses han de disposar d’urnes independents per a 
personal acadèmic funcionari doctor, personal acadèmic no funcionari i/o no doctor i personal 
d’administració i serveis. 
2. Són competències de les meses electorals: 

a) Presidir la votació. 
b) Garantir la transparència del procés de votació i escrutini i l’ajustament d’aquests a 

la normativa vigent. 
c) Mantenir l’ordre en la votació. 
d) Realitzar l’escrutini. 
e) Fer públics els resultats electorals. 

3. Cada mesa electoral està formada per quatre membres, un per cada col·lectiu universitari. 
Cada membre titular té un suplent. 
4. Els membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es designen per sorteig entre 
els elegibles de cadascun dels col·lectius universitaris de cada facultat o escola universitària, 
amb excepció dels que exerceixin algun dels càrrecs previstos en l'article 55.1 de l'Estatut de 
la Universitat de Barcelona i dels que hagin presentat la seva candidatura. Presideix la mesa el 
representant del personal acadèmic funcionari doctor. 
 
Article 12 
 
1. El president i els vocals, titulars i suplents de les meses electorals es reuneixen a les nou 
hores del dia assenyalat per a la votació en el local corresponent i constitueixen les meses 
electorals. 
2. En cas d’absència d’un o alguns dels membres titulars, seran substituïts pels suplents 
respectius. No es pot constituir la mesa electoral sense la presència d'un president i dos vocals. 
Si no fos possible constituir-la, el o els membres que hi siguin presents ho han de comunicar a 
la Junta Electoral Permanent, la qual proveirà el que cregui convenient per a la constitució 
efectiva de la mesa electoral. 
 
Article 13 
 
Reunits el president i els vocals, s'aixecarà acta de constitució de la mesa, la qual han de signar 
el president i els vocals. A l'acta s’hi ha de fer constar el nom i els cognoms de les persones 
que finalment constitueixen la mesa.  
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Secció segona. de les paperetes electorals 
 
Article 14 
 
1. Es confecciona una única papereta per a cada col·lectiu de cada circumscripció, on hi 
constin els noms dels candidats ordenats per ordre alfabètic. 
2. Les paperetes i sobres electorals, en nombre suficient, són subministrats pels serveis 
corresponents de la Universitat de Barcelona. 
3. És obligatori l’ús del sobre electoral. 
 
Secció tercera. De l’exercici del vot 
 
Article 15 
 
1. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui, sens 
perjudici del que disposa l’article 17 d’aquest Reglament. 
2. Abans d’exercir el dret de vot, cada elector ha d’acreditar la seva identitat, i la mesa ha de 
comprovar la seva inclusió al cens electoral. 
3. Els vocals han de marcar en l'exemplar del cens electoral, amb un signe suficientment 
visible, els noms dels electors que hagin emès el vot, a l’efecte d'evitar-ne la duplicitat. 
 
Article 16 
 
1. La votació s'inicia a les deu hores i continua sense interrupció fins a les vint hores. Arribada 
aquesta hora, només podran votar aquells electors que es trobin dins del local i que encara no 
hagin votat. 
2. Iniciada la votació, només es pot suspendre per causes de força major, cosa que s'ha de 
posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent. En aquest cas, el 
president de la mesa ordena destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho consigna així 
en l'acta corresponent. 
3. En cas que el president observi l'absència de paperetes d'algun col·lectiu, ha de suspendre la 
votació i sol·licitar pel mitjà més ràpid que el servei administratiu corresponent les 
subministri; en aquest cas la votació es prorroga tant de temps com hagi estat interrompuda. 
4. Una vegada finalitzada la votació, es dipositen a l’urna corresponent els vots rebuts per 
correspondència, després d’haver verificat que els electors no han exercit el seu dret de vot 
d’altra forma. A continuació poden votar els membres de la mesa electoral.  
 
Article 17 

 
1. Els electors que prevegin que no seran presents en l’acte de votació poden votar per correu. 
La votació es duu a terme d’acord amb les regles següents: 

a) L'elector ha de sol·licitar al servei administratiu que hagi confeccionat el cens 
electoral la corresponent certificació d'inscripció en el cens. La sol·licitud es pot fer des 
del moment de la proclamació dels candidats fins a cinc dies abans de la data fixada 
per a la realització de la votació. En el mateix moment de la presentació de la 
sol·licitud, es lliura a l’elector l’esmentada certificació, les paperetes del vot i els 
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sobres electorals. 
b) L’elector ha d’introduir la papereta de vot en el sobre electoral i l’ha de tancar. 
Després ha d’introduir aquest sobre electoral, juntament amb la certificació d’inclusió 
en el cens, en un altre sobre, tancar-lo i indicar-hi el col·lectiu a què pertany i la 
circumscripció. 

2. El vot per correu es pot exercir fins a les quinze hores del dia hàbil anterior a l’elecció.   
3. El secretari del centre és el dipositari dels vots per correu i n’ordena el lliurament a la mesa 
electoral corresponent abans de les vint hores del dia de la votació. 

 
 
CAPÍTOL VIII. L’ESCRUTINI 
 
Article 18 
 
1. Cada mesa electoral ha de dur a terme l’escrutini immediatament després que acabi la 
votació. 
2. L'escrutini és públic i s’ha de fer ininterrompudament. 
  
Article 19 
 
1. Són nul·les les paperetes amb més candidats votats dels que correspongui, les que 
continguin esmenes, i les il·legibles o trencades. 
2. La mesa és l’òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes i la seva decisió no es 
pot recórrer en aquest acte. 
 
Article 20 
 
1. Fet l'escrutini, s’estén acta per duplicat dels resultats, que és signada per tots els membres 
de la mesa, on hi consten el nombre de votants, de vots obtinguts per cada candidat, de vots en 
blanc, i nuls. Així mateix, s’hi consignen les incidències o les reclamacions que s’hagin 
produït. 
2. La mesa prepara la documentació electoral que introdueix en un sobre amb la capçalera de 
la Universitat de Barcelona i amb la indicació de la circumscripció a què correspon la mesa. 
La dita documentació està composta per: 

a) l’acta de constitució de la mesa, 
b) l’acta de l'escrutini,  
c) un exemplar del cens electoral utilitzat per a les votacions i 
d) vots nuls i en blanc. 

3. El president de la mesa és el responsable de fer arribar el sobre amb la documentació 
electoral a la Junta Electoral Permanent el mateix dia de la votació. 
 
Article 21 
 
1. La Junta Electoral Permanent es reuneix el primer dia hàbil següent al de la votació i 
procedeix a l'escrutini general. 
2. En l'acte d'escrutini general només poden ser-hi presents, a més dels membres de la Junta 
Electoral Permanent, els candidats a claustrals i el personal de suport a la Junta. 
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3. Un cop realitzat l'escrutini, la Junta Electoral Permanent proclama els claustrals distribuïts 
per col·lectius universitaris, en els termes previstos a l'article 55.1 de l'Estatut de la Universitat 
de Barcelona. 
4. La Junta Electoral Permanent no pot anul·lar cap acta ni cap vot. Les seves atribucions es 
limiten a verificar el recompte i la suma de vots admesos per les meses. Només en el cas 
d'errors materials es pot procedir a la rectificació. 
 

 

CAPÍTOL IX. SISTEMA ELECTORAL 
 
Article 22 
 
1. El sistema per a l'elecció de claustrals, tant de personal acadèmic com d’administració i 
serveis, és el majoritari amb llistes obertes, segons disposa l'article 82 de l'Estatut de la 
Universitat de Barcelona. 
2. La representació del personal acadèmic es distribueix proporcionalment per facultats i 
escoles universitàries d'acord amb el que estableix l'article 55 de l'Estatut de la Universitat de 
Barcelona. El Consell de Govern, en la convocatòria de les eleccions, estableix el nombre de 
claustrals dels dos col·lectius del personal acadèmic per centres; com a mínim, hi ha d'haver 
un representant de cada col·lectiu per centre. 
3. La representació del PAS es distribueix proporcionalment entre PAS funcionari i PAS 
laboral. 
 
Article 23 
 
L'elecció dels claustrals és directa d'acord amb allò que disposen els apartats següents: 
1. Són proclamats electes els candidats que obtinguin major nombre de vots fins a completar el 
total de claustrals assignats per a cada col·lectiu universitari a la circumscripció electoral. En 
cas d'empat en el nombre de vots, es decideix per sorteig. 
2. Els percentatges per a la votació dels candidats que preveu l’article 82 de l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona s’apliquen si el nombre de representants a escollir és superior a dos. 
En aquest cas, per fixar el nombre màxim de candidats que pot votar un elector es tindrà en 
compte el primer nombre enter inferior en calcular el 75 % del total dels que hagin de ser 
escollits. 
3. Si el nombre de representats a escollir és inferior o igual a dos, el nombre de candidats que 
pot votar un elector coincidirà amb el total dels que hagin de ser escollits. 
 
 
CAPITOL IX 
 
RECURSOS CONTRA LES OPERACIONS 
DE L'ESCRUTINI 
 
Article 24 
 



 8 

Contra els resultats electorals es pot interposar recurs davant la Junta Electoral Permanent en el termini 
de tres dies a comptar des que han estat fet públics. La Junta Electoral Permanent resoldrà els recursos 
en el termini de deu dies. Els acords de la Junta Electoral Permanent exhaureixen la via administrativa. 
 
 
CAPÍTOL X 
 
DURADA I SUBSTITUCIÓ  
 
Article 25 
 
1. La durada de la condició de claustral és de quatre anys, d’acord amb el que estableix 
l’article 56 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. 
2. En cas de cessament per qualsevol causa d'un proclamat claustral, és substituït pel següent 
més votat de la seva circumscripció.  
 
 
CAPITOL XI 
 
DE LA JUNTA ELECTORAL PERMANENT 
 
Article 26 
 
1. La Junta Electoral Permanent de la Universitat de Barcelona és designada pel Consell de 
Govern, i està composta per: 
a) el rector de la Universitat de Barcelona, que la presideix, el qual pot delegar en un 
vicerector, 
b) dos representants del personal acadèmic experts en dret, 
c) dos estudiants, 
d) un representant del personal d'administració i serveis, i 
e) el secretari general de la Universitat de Barcelona, que ho serà de la Junta Electoral 
Permanent. 
2. En cap cas no pot formar part de la Junta Electoral Permanent la persona que hagi presentat 
la seva candidatura com a rector o membre del Claustre. 
3. La durada de la designació dels membres representatius de la Junta Electoral Permanent és 
de dos anys. 
4. La Universitat de Barcelona proveeix la Junta Electoral Permanent de tots aquells mitjans 
personals i materials necessaris per a dur a terme les seves activitats. 
 
Article 27 
 
1. Els membres de la Junta Electoral Permanent són inamovibles, només poden ser suspesos si 
fossin condemnats per raó de delicte o faltes electorals en virtut de sentència judicial ferma. 
2. La mateixa Junta Electoral Permanent és l’òrgan competent per acordar la suspensió. 
3. En cas de substitució, es procedeix a la designació del nou o nous membres seguint el 
procediment previst en l'article anterior. 
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Article 28 
 
1. La convocatòria de les sessions de la Junta Electoral és feta pel seu president. 
2. Perquè qualsevol reunió es dugui a terme vàlidament és indispensable que hi concorrin com 
a mínim tres dels seus membres, i sempre el president i el secretari. 
3. Els acords s'adopten per majoria de vots dels membres presents; en cas d’empat decideix el 
vot del president. 
  
 
Article 29 
 
Són competències de la Junta Electoral Permanent: 
a) Resoldre totes les consultes, queixes, reclamacions i recursos que en matèria electoral es 
puguin produir en el si de la Universitat de Barcelona, 
b) dictar instruccions en matèria de la seva competència, i 
c) totes aquelles que li atribueixi aquest Reglament i la resta de la normativa vigent a la 
Universitat de Barcelona. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades totes aquelles normes que s'oposin al que estableix aquest Reglament, i en 
especial, el Reglament per a les eleccions de personal acadèmic i personal d’administració i 
serveis per a membres del Claustre, aprovat per Junta de Govern de 19 d’octubre de 1989. 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Claustre i se n’ha de 
fer la màxima difusió. 
 
 


