CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA D’ESCOLA DE L’ETSAV
Gener de 2020

Antecedents
1.

Les darreres eleccions a Junta d’Escola de l’ETSAV es van celebrar a la primavera de 2019
(votacions: 11 de març) segons la normativa del Reglament de l’ETSAV, el qual fixa el mandat
dels membres electius de la Junta d’Escola de l’ETSAV és de quatre anys, excepte el dels
estudiants que és d’un any (art. 15).

2.

El Reglament de l’ETSAV, a l’article 34c, estableix que correspon al Director la convocatòria
d’eleccions a Junta d’Escola.

Per tant, com a Director de l’ETSAV

RESOLC:
PRIMER. Aprovar amb data d’avui, 6 de novembre de 2019, la convocatòria d’eleccions per procedir a la
renovació parcial de la Junta de l’ETSAV d’acord amb el calendari i les indicacions següents:
1.

Places elegibles a cada sector:
a)
b)
c)

1

5 vacants de representants del professorat adscrit a l’Escola amb vinculació permanent (PDI A)
1 representant del professorat adscrit a l’Escola amb vinculació no permanent (PDI B)
6 representants dels estudiants i estudiantes matriculats en els ensenyaments oficials de grau i
màster impartits a l’Escola (EGM)

2.

El procés electoral està regulat pel Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya (en
endavant NE), aprovat per acord 10/2014 del Claustre Universitari, i pel Reglament de l’ETSAV (en
endavant RE), aprovat per acord 90/2014 del Consell de Govern (CG) i modificat per acord 74/2017
del mateix CG. El text de la Normativa per a les eleccions d’òrgans unipersonals i col·legiats de les
unitats bàsiques i el del Reglament ETSAV vigent són a la web de l’escola (Escola > Òrgans de
Govern > Documentació Pública).

3.

El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que s’annexa a aquesta resolució (Annex 1)

4.

S’informarà dels detalls sobre alguns procediments concrets, com ara el de la votació anticipada i
altres que puguin ser considerats d’especial interès, a mesura que vagi sent necessari.
5.

La difusió de la informació relativa al procés electoral es farà mitjançant un espai específic al web
de l’ETSAV (https://etsav.upc.edu/ca/escola/organs-de-govern/eleccions-junta-descola/eleccionsparcials-a-junta-descola-2019) i el tauler d’anuncis de la vitrina del vestíbul (secció Informació
Institucional).

1

El nombre de places del sector PDI P és el menor nombre més gran o igual que 4 que asseguri que el 51% , com a mínim, dels
membres de la Junta és d’aquest col·lectiu (art. 12.2, RE). En aquest moment, hi ha sis places vacants, ja que la composició actual
de la Junta és de 9 PDI P i 14 representants de la resta de sectors (incloses les 6 places del sector EST i la plaça de PAS funcionari
que es renoven en aquesta convocatòria):
Membres nats PDI permanent: 1 Director +1 Secretari Acadèmic + 6 Representants de Secció = 8
Membres electius pel sector de PDI permanent adscrit a l’Escola amb mandat en vigor = 1
Membres nats que no pertanyen al sector PDI permanent: 3 Subdirectors + 1 PAS + 1 Estudiant/a = 5
Membres electius a la resta de sectors amb mandat en vigor: 1 PDI no permanent + 1 PAS = 2
Places elegibles al sector PAS funcionari = 1
Places elegibles al sector Estudiants = 6
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6.

Els membres electius de la Junta de l’ETSAV són elegits per cada sector representat entre els seus
membres, per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret (article 13.1, RE).

7.

Les persones que són membres nats de la Junta d’Escola no són elegibles (article 39.8, NE)

8.

Són proclamats membres electius de la Junta d’Escola les persones que obtenen el nombre més
gran de vots. En cas d’indeterminació per empat, la proclamació correspon al candidat o candidata
del gènere que tingui menys representació entre els candidats o candidates electes del col·legi
electoral en l’elecció corresponent. Si persisteix l’empat un cop aplicat aquest criteri de prioritat,
correspon a la Junta Electoral d’Escola determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de
proclamar (article 51, NE).

9.

El Reglament electoral de la UPC regula a l’article 39 la presentació de candidatures, tot establint que
les sol·licituds de candidatura poden ser individuals o col·lectives i han d’estar signades per la
persona candidata o persones candidates. Així mateix, s’ha d’incloure:
a) el nom i els cognoms,
b) el sector al qual es pertany,
c) el DNI, o el número de qualsevol altre document acreditatiu,
d) el telèfon i l’adreça electrònica,
e) una declaració individual d’acceptació de la candidatura,
f) i la data.
Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral al Registre de l’ETSAV (de
dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 hores) i segons el model que es publicarà oportunament.

10. El sistema de vot utilitzat serà el de vot telemàtic.
11. El període de votacions telemàtiques s’iniciarà el dia 10 de gener de 2020 i es podrà exercir el dret
de vot fins a les 9:59 hores del dia 15 de gener de 2020 de manera ininterrompuda.
12. L’escrutini, públic, començarà immediatament després d’acabat el temps de votació.
13. Els censos electorals s’elaboraran amb data de tancament del 15 de novembre de 2019.
14. Els conflictes que es plantegin durant el procés electoral els resoldrà la Junta Electoral de l’Escola
(NE, article 18).
15. Tots els documents d’impugnació de candidatures o resultats hauran de passar pel Registre de
l’Escola, en els dies fixats al calendari i dintre de l’horari de funcionament d’aquest Registre (10h 12h).
SEGON. Requerir al secretari acadèmic la publicació d’aquesta resolució i del calendari annex, el dia hàbil
següent a la data de la seva adopció.

Albert Cuchí Burgos
Director de l’ETSAV
Sant Cugat del Vallès, 6 de novembre de 2019
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Annex 1. CALENDARI DE LES ELECCIONS A JUNTA D’ESCOLA DE GENER DE 2020

Publicació convocatòria
Tancament cens electoral
Publicació cens provisional
Reclamació cens provisional
Publicació cens definitiu
Presentació candidatures (per Registre, de 10:00h a 12:00h)
Proclamació provisional candidatures
Reclamació candidatures provisionals
Proclamació definitiva candidatures
Campanya electoral
Votació électrònica
Proclamació provisional elegits
Reclamació elegits provisionals
Publicació definitiva elegits

dia /del
07.11.19
15.11.19
21.11.19
21.11.19
02.12.19
02.12.19
10.12.19
11.12.19
19.12.19
07.01.20
10.01.20
15.01.20
15.01.20
17.01.20

al

26.11.19

(fins a les12:00 h)

09.12.19

(fins a les12:00 h)

16.12.19

(fins a les12:00 h)

10.01.20
15.01.20
(fins a les12:00 h)

17.01.20
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