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Model 4.1. Eleccions per als òrgans de representació del personal a les 
administracions públiques. Preavís de realització d'eleccions per a representants 
dels treballadors
D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 13 de la llei 9/1987, comuniquem a l'Oficina Pública de Registre i a  
l'òrgan competent en matèria de personal de la unitat electoral corresponent la nostra resoluciò de convocar 
eleccions, així com la data inicial del procès electoral a l'organisme o unitat electoral, que indiquem tot seguit.

Núm. de registre de l'acta
1077

Any de l'acta
2009

Dades del procès electoral anterior

Universitat Politècnica de Catalunya
Nom

Universitat Politècnica de Catalunya
Seu administrativa

Acord o pacte d'aplicació
CENTROS EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION

Codi
9900995

Dades d’identificació de l’organisme (a emplenar per l’organisme)

C/ Pau Gargallo, 5
Adreça

885
Nre. de funcionaris

-
NISS Altres núm. de la Seguretat Social

junta.pasf@upc.edu
Adreça electrònicaFaxTelèfon 

934-017-136934-017-149

Nom
Universitat Politècnica de Catalunya PAS

Administració local
Universitats públiques✔

Administració de l'Estat
Administració de Justicia
Administració autonòmica

Pertany a

Dades de la unitat electoral

08028 Barcelona Barcelona
Província

Barcelonès
ComarcaPoblacióCodi postal Llogaret

04/09/2013
Data d'inici del procés electoral1

Dades de l'elecció

Tipus d'elecció

Total✔ Parcial

altres

per dimissions

per revocacions
per increment de plantilla

La data d'inici del procés electoral hauria d'estar entre un 
mes i tres mesos a partir de la presentació del preavís.

Núm. de preavís

COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
Promotors de l'elecció

Signatura del grup de treballadors3de l'organització sindical✔

40977871JNIF:

Part promotora

CAROLINA BARRACHINA ALTEMIRNom i cognoms:

Adreça electrònica: cbarrachina@ccoo.cat

Lloc i data                                          Barcelona , 5 de/d' juny de 2013dimecres
1. Escriviu la data de constitució de la mesa o meses. 
2. En aquest cas, adjunteu-hi els models 4.2 i 4.3
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