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ELECCIONS  AL  RECTORAT  2020 
 
 
CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL CENS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS  
 
Condició d’elector/a 
 
En el cas del PAS, la condició d’elector/a requereix trobar-se. en situació de servei actiu 
o amb contracte vigent a la Universitat de Barcelona.  
 
Lloc de votació 
 
1. El PAS d’una Administració amb un únic centre vota a la circumscripció  corresponent 

a la Facultat.  
 

2. El PAS d’una Facultat amb dos administracions de centre/campus vota en el següent 
campus: 

 
 Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de la Alimentació (Campus 

Diagonal) vota a la circumscripció  corresponent a la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de la Alimentació (Campus Diagonal). 

 Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de la Alimentació (Campus 
Torribera) vota a la circumscripció  corresponent a la Facultat de Farmàcia i 
Ciències de la Alimentació (Campus Torribera). 
 

 Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge) vota a la 
circumscripció corresponent a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
(Bellvitge). 

 Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) vota a la 
circumscripció corresponent a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
(Clínic). 

 
3. El PAS d’una Administració amb dos centres i que estigui destinat en departaments 

o en secretaries d’estudiants vota a la Facultat 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 Biologia i de Ciències de la Terra: Facultat de Ciències 

de la Terra. 
 Administració de Centre de Filosofia i de Geografia i Història: Facultat de 

Filosofia. 
 Administració de Centre de Física i de Química: Facultat de Física. 
 

4. El PAS de l’IDP vota a la circumscripció de la Facultat d’Educació.  
 

5. El PAS de les biblioteques de centre vota a la Facultat corresponent, a excepció de:  
 

- Biblioteca de Bellvitge vota a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
(Bellvitge). 

- Biblioteca del Campus Mundet i biblioteca Pavelló de la República vota a la Facultat 
de Psicologia. 

- Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera vota a la Facultat de Farmàcia 
i de Ciències de l’Alimentació (Campus Torribera). 
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- Biblioteca de Física i Química vota a la Facultat de Física. 

- Biblioteca de Lletres vota a la Facultat de Filologia. 

- Biblioteca d’Humanitats vota a la Facultat de Filosofia. 

- CRAI – Reserva i dipòsit de Cervera vota a la Facultat de Matemàtiques i 
Informàtica (urna transversal). 

- La resta del PAS adscrit a l’administració del CRAI vota a la Facultat de Belles Arts 
(urna transversal).  

 
6. El PAS adscrit a unitats transversals, vota a les urnes situades a l’efecte en les 

circumscripcions següents (*):  
 

6.1) Mesa transversal de la Facultat de Belles Arts: 
 

 Àrea de Suport a la Recerca (excepte l’Oficina de Gestió de la Recerca) 
 Audiovisuals 
 Esports 
 OSSMA 
 Publicacions i Edicions  
 Servei d’Atenció a l’Estudiant 
 
6.2) Mesa transversal de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

(Campus Diagonal): 
 

 Àrea d’Organització i Recursos Humans  
 Àrea de Suport Academicodocent 
 Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 Mobilitat i Programes Internacionals 
 Oficina de Gestió de la Recerca 

 
6.3) Mesa transversal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica: 

 
 Agència de Polítiques i de Qualitat 
 Agència de Postgrau 
 Alumni  
 Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
 Àrea de Finances 
 Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 Consell Social 
 Escola de Doctorat 
 Gabinet del Rectorat 
 Gerència 
 Oficina de Control Intern 
 Secretaria General 
 Serveis Lingüístics 
 Suport Administratiu del Rectorat 

 
(*) S’ha de comptar amb la circumstància que hi ha membres del PAS que presten serveis en 
ubicacions físiques diferents de la seu de la unitat transversal on són adscrits. 


