ELECCIONS A RECTOR O RECTORA DE LA UAB 2020
Criteris per a l’elaboració dels censos electorals

A.- Normativa aplicable a l’elaboració dels censos electorals:
1.- Article 199 dels Estatuts de la UAB:
1.

La Secretaria General és responsable i fa públics els censos electorals dels diferents
sectors de la comunitat universitària en els processos electorals per a elegir els membres
dels òrgans generals de la Universitat.
En matèria electoral, els secretaris de facultats i escoles, de departaments i d’instituts
universitaris d’investigació depenen del secretari general de la Universitat. Són
responsables de la publicació dels censos en les eleccions que se celebrin en els seus
respectius àmbits.

2.

2.- Reglament Electoral de la UAB:
-

Article 5. Censos electorals
1.

2.

-

La Secretaria General és responsable de mantenir actualitzat i disponible per a la
seva publicació el cens electoral de la Universitat dels diferents sectors electorals
de la comunitat universitària descrits a l’article anterior. Amb aquesta finalitat,
compta amb la col·laboració dels secretaris de facultats, d’escoles, de
departaments, d’instituts universitaris i de centres de recerca propis i de la resta
d’òrgans universitaris.
En matèria electoral, els secretaris de facultats i escoles, de departaments i
d’instituts universitaris d’investigació i dels centres de recerca propis depenen del
secretari general de la Universitat.

Article 10. Competències (de la Junta Electoral General)
1.a. Aplicar les normes electorals
1.b. Interpretar les normes per les quals es regeixen els processos electorals.

-

Article 3.2
Són electors i elegibles, segons disposa l’article 197 dels Estatuts, tots els membres
de la comunitat universitària que compleixin, a la data de la convocatòria d’eleccions,
els requisits que per a cada cas estableixi aquest Reglament i que figurin en el cens
electoral.

-

Article 3.3 (Cens electoral general)
Per a ser inclòs en el respectiu cens ha de reunir-se algun dels requisits següents:
a) Estar en situació de servei actiu amb destí a la UAB i no trobar-se en comissió de
serveis fora de la Universitat.
b) Estar contractat per la UAB o ser investigador vinculat que desenvolupi tasques
de recerca a temps complet a la UAB.
c) Tenir la consideració de becari o de personal investigador en formació.
d) Estar matriculat en qualsevol ensenyament o titulació que condueixi a l’obtenció
de títols universitaris d’un centre propi de la UAB.

-

Article 35 (Descripció dels sectors electorals)
a) Sector A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

b) Sector B: Resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que
exerceixi funcions de docència.
c) Sector C: Estudiants de grau i postgrau.
d) Sector D: Personal d’administració i serveis.
-

Article 36. Ordenació del cens (Per a l’elecció de rectora o rector)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Secretaria General ha d’elaborar per a l’elecció de rector un cens únic ordenat,
a efectes d’exercir el dret de sufragi, per seccions territorials tenint en compte els
diferents sectors de la comunitat universitària.
Les seccions territorials es corresponen amb cadascuna de les facultats i escoles
de la UAB i amb la seu del Rectorat.
A efectes d’inscripció al cens, el professorat doctor dels cossos docents
universitaris, la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació
que exerceixi funcions de docència, seran adscrits a una sola facultat o escola.
Els estudiants de grau i de postgrau seran adscrits al centre en el que estiguin
matriculats.
El personal d’administració i serveis serà adscrit al Rectorat o a la facultat o escola
més propera al seu lloc de treball.
Si un membre de la comunitat universitària pertany a més d’un sector, serà inclòs
al cens per l’ordre de sectors electorals establerts a l’article 4 d’aquest Reglament
(Sector A-B-C-D). No obstant, l’interessat pot manifestar una opció diferent, que
haurà de comunicar per escrit a la Secretaria General amb anterioritat al
tancament del cens definitiu.

B.- Criteris per a l’elaboració dels censos electorals
Els censos electorals s’elaboraran a partir de les dades que consten a data 7 d’octubre
de 2020
SECTOR A - Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat
1.- Les categories que s’inclouen en el Sector A són les següents:
Catedràtics d’universitat numeraris
Catedràtics d’escola universitària
Catedràtics laborals
Titulars d’universitat numeraris (són tots doctors)
Titulars d’escola universitària doctors (únicament els doctors)
Professors agregats (=titulars laborals)
Professors laborals estrangers doctors (abans professors associats permanents)
Professors col·laboradors permanents doctors
SECTOR B - Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que
exerceixi funcions de docència
1.- En el Sector B s’inclouen la resta de categories de personal acadèmic no incloses en l’apartat
anterior. D’acord amb els precedents d’ocasions anteriors, es proposa la validació dels criteris
següents:
-

Estan inclosos en el Sector B:
o Professors del pla d’emeritatge i els professors emèrits laborals.
o Investigadors Ramón y Cajal, ICREA, Beatriz de Pinós, Juan de la Cierva, etc.
o Personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència. Per a
poder aplicar aquest criteri, es depuren les dades a partir de les dades de
docència incloses en els plans docents del curs 2019-2020.
o Professorat de secundària que desenvolupa la seva tasca a l’ICE: pendent de
resposta.

-

Estan exclosos del cens:
o Professorat emèrit que hagi finalitzat el contracte laboral pel període màxim
de 3 anys i el professorat honorífic
o col·laboradors de docència
o col·laboradors de recerca

SECTOR C – Alumnat de grau i postgrau

1. Els criteris que s'apliquen en el programari d’elaboració de censos són els següents:
* Seleccionar als alumnes matriculats l'any acadèmic 2020/2021
* Els alumnes d'estudis internacionals IN, es descarten.
* Que siguin d'un dels tipus d'estudi detallats a continuació
1
2
3
5
6
7
8
54

Diplomatura/Enginyeria Tècnica
Llicenciatura/Enginyeria
Doctor
Grau
Màster
Doctorat
Màster i Doctorat
Mencions

* Per els alumnes d'estudis de doctorat, s'han d'incloure també als que tenen pagaments de
tutela acadèmica.
* També s'inclouen els alumnes amb data de matricula anul·lada igual o superior a la data de
referència.
* Els alumnes seleccionats corresponen a centres propis que siguin del tipus:
F Facultat
E Escola Universitària
T Escola tècnica Superior
* S'han seleccionat als alumnes corresponents als centres:
101
Fac. Filosofia i Lletres
102
Fac. Medicina
103
Fac. Ciències
105
Fac. CC. de la Comunicació
106
Facultat de Dret
107
Facultat de Veterinària
108
Fac. CC.Polítiques i Soc.
109
Facultat de Psicologia
110
Fac. Traducció i d'Interp.
111
Fac. CC. de l'Educació
113
Facultat de Biociències
115 Facultat d'Economia i Empresa

115
600
2.

Escola d'Enginyeria
Escola de Doctorat de la UAB

S’inclouen els estudiants de màsters propis que s’ofereixen a centres propis de la UAB.

L’article 148.2 dels Estatuts de la UAB estableix:
Els estudiants matriculats en centres adscrits o vinculats i en activitats de formació
continuada tindran els drets i deures que estableixi el Consell de Govern. En qualsevol
cas, no disposarà dels drets de participació i de representació en l’elecció o
funcionament dels òrgans de govern, consulta i representació de la Universitat.
3.- No s’inclouen els estudiants de fora de la UAB que estan a la UAB en un programa
d’intercanvi.
L’article 195 del text refós de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010, de
2 de juliol, estableix:
L’estudiantat entrant que forma part d’un programa d’intercanvi, un cop matriculas, amb
caràcter general, és considerat estudiant de la UAB.
Així mateix l’article 35.2 de l’Estatut de l’Estudiant estableix:
Son electores y elegibles todos los estudiantes que se encuentren matriculados en la
universidad y que realicen estudios conducentes a la obtención de un título oficial en los
términos establecidos en los estatutos de su universidad y reglamentos que los
desarrollen.

4. Els estudiants de titulacions interuniversitàries.

SECTOR D – Personal d’Administració i Serveis
Circumscripció única.

