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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aproven els criteris per al càlcul 
de la distribució d’escons al Claustre Universitari 
 

1. El nombre d’escons del Claustre és de 203, repartits segons els diferents col·lectius de la manera 
següent: 

1. Rector/rectora, secretari/secretària general, gerent (3 escons)  

2. 200 membres: 

• Personal docent i investigador amb vinculació permanent doctor (CU, TU, CEU, CUTP, 
TUTP, CEUTP, TEU i TEUTP doctors o les mateixes places cobertes interinament): 51% 
mínim segons la LOU (102 escons) 

• Altre personal docent i investigador (TEU no doctors, ajudants, associats, becaris i personal 
investigador): 11% (22 escons) 

• Estudiants 26% (52 escons) 

• PAS 12% (24 escons) 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

2.  Membres nats: 46 

• 11 membres del Consell de Direcció d’acord amb l’article 49 a) de l’Estatut (9 vicerectors,  1 
directora d’escola i 1 director de campus) 

• 11 degans o directors de centre i 1 president de gestora de l’ETSA (un d’ells és no doctor), 
d’acord amb l’article 49 b) de l’Estatut. 

• 23 directors de departament, inclosa la unitat predepartamental de comunicació i la unitat 
predepartamental de geografia, d’acord amb l’article 49 c) de l’Estatut. 

 
Dels 46 representants nats, 45 pertanyen al professorat doctor amb vinculació permanent i 1 a l’altre 

personal docent i investigador. Per tant, dels 124 escons de PDI, queden per distribuir  78 escons de la 
manera següent: 

• Personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent: 57 escons (51%  mínim)  

• Altre personal docent i investigador: 21 escons (11%) 

 
3. Per calcular els representats que corresponen a cada departament dels 78 no nats, caldrà fer-ho en 

funció dels EJC pressupostats, calculats considerant les dedicacions següents: 
• CU, TU, CEU i TEU (funcionaris o interins): 1 EJC 

• CU, TU, CEU i TEU a temps parcial (ordinaris o interins): 0,5 EJC 

• Professorat contractat segons LLUC a temps complet: 1 EJC 

• Ajudants: 1 EJC 

• Investigadors RyC, etc.: 1 EJC 

• Becaris amb contracte: 1 EJC 

• Associats 18 crèdits: 0,32 EJC 

• Resta d’associats: proporcional al nombre de crèdits 

 
4. El càlcul de representats per departament s’ha de fer globalment per als dos col·lectius i segons el 

punt 3. Les dades estan proporcionades pel GTR. 
 
5. Els 21 escons de la resta de personal acadèmic es distribuiran de la manera següent:  

• Un (1) a la Unitat predepartamental d’Arquitectura  

• La resta (20) de forma que els departaments amb més de 30 EJCs corresponents a altre personal 
docent i investigador tinguin 2 representants, els departaments amb més de 5,5 en tinguin 1 i 
la resta cap. En aquells departaments on no hi hagi escons d’altre personal, la circumscripció 
serà única i només els doctors seran elegibles.  
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6. Un cop calculats els escons per a cada departament, i restant-hi els corresponents a altre personal 

docent i investigador, s’obtenen els representants per departament del personal docent i investigador 
doctor amb vinculació permanent.  
 

ESTUDIANTS 
7. Els 52 escons corresponents als estudiants es repartiran de la manera següent: 

• 1 escò per a cada ensenyament (s’agrupen els nous graus amb els corresponents ensenyaments 
a extingir) 

• 1 escò per a cadascuna de les agrupacions previstes a la disposició addicional sisena de 
l’EURV 

• Resta d’escons: Es distribueixen per agrupacions (Disp. Add. 6 EURV) a fi que cap agrupació 
tingui un nombre inferior d’escons als que tingué l’any 2006. 

• Aquests escons s’acumulen a la circumscripció de màsters i doctorats 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
8. Els escons corresponents al PAS es distribuiran de manera proporcional entre el PAS funcionari i el 

PAS laboral (24 escons). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


