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Secretaria General

Instrucció d’interpretació de l’article 9 del Reglament electoral de la UPC en relació
amb la representació i participació del personal de les unitats transversals de gestió
als centres docents

1. L’article 26 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya estableix que
les unitats han de tenir un reglament d’organització i funcionament, d’acord amb
les directrius generals establertes pel Consell de Govern.
2. A l’article 9.5 de l’acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, pel qual s’aprova
el reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya, s’estableix que
“El personal d’administració i serveis forma part dels censos en funció de la seva
adscripció. El personal d’administració i serveis adscrit a unitats transversals de
gestió forma part del cens del sector PAS en les eleccions de degà o degana o
director o directora i a la Junta del centre docent o els centres docents als quals
la unitat presta els seus serveis. la participació del PAS adscrit a UTG en la resta
d’eleccions es regula en els reglaments d’organització i funcionament de les
unitats acadèmiques a les quals hi presta serveis. Els reglaments d’organització i
de les unitats, si escau, podran establir condicions de distribució de les places de
representants electes dels seus òrgans de govern referents al PAS adscrit a la
pròpia unitat i al PAS adscrit a la UTG que li presta serveis.”
3. La creació de les unitats transversals de gestió (UTG) han seguit un llarg procés
des del 2007 al 2017. En els acords de creació de les UTG es remet als reglaments
de les unitats acadèmiques per tal de regular la representació del PAS en els
òrgans de les unitats a les quals presta servei.
4. En haver‐hi dificultats per determinar que els membres d’una UTG, per la forma
en que estigui organitzada, només presten servei a una o varies (però no totes)
les unitats acadèmiques a les qual la UTG presta servei en conjunt, tot el PAS
adscrit a una UTG ha de formar part dels censos electorals de les eleccions de
degà o degana o director o directora i a la Junta del centre docent o els centres
docents als quals la UTG presta servei en conjunt.

Tenint en compte les anteriors consideracions, els reglaments de centres actualment
vigents que limitin la participació en les eleccions a degà o degana o director o directora

i a la Junta del centre docent al PAS de les UTGs que hi prestin serveis directament, i
mentre no es modifiquin per adaptar‐se literalment a l’article 9.5 del Reglament
Electoral de la UPC, s’han d’interpretar i aplicar d’acord amb la següent

INSTRUCCIÓ:

Tot el PAS adscrit a una UTG ha de formar part dels censos electorals de les eleccions
de degà o degana o director o directora i a la Junta del centre docent o els centres
docents als quals la UTG presta servei en conjunt.
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