CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ A DIRECTOR O DIRECTORA
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
2021

Antecedents
L’article 81 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora/degà o degana és elegit
entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculat al centre, per sufragi
universal lliure, secret i ponderat.
L’article 84 del Reglament electoral de la Universitat regula el procediment de l’elecció, que es
desenvolupa a l’article 21 de les Directrius generals per a l’elaboració dels reglaments dels
centres docents.
Atès que el mandat de l’actual director, Albert Cuchí Burgos, finalitza el 29 de maig de 2021.
Atès l’article 79 del Reglament electoral de la Universitat, el director de l’ETSAV
ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions a director/directora de l’ETSAV i requerir al secretari
per tal que les organitzi.
Aquest procés electoral es regeix pel Reglament electoral de la Universitat, per la Normativa de
votació amb urna electrònica i pel reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès - ETSAV.
Els capítol 2 (títol I) del Reglament electoral de la Universitat, estableix els requisits per a figurar
en el cens electoral. El capítol 4 (títol IV) estableix els requisits per a figurar com a elegible en el
cas d’eleccions a director/a de centre docent.
El cens electoral s’ha d’elaborar d’acord amb els criteris previstos a l’article 9 i les disposicions
addicionals cinquena i sisena del Reglament electoral de la UPC.
D’acord amb l’article 36 del reglament de l’ETSAV, el vot per a l’elecció és ponderat per sectors
de la comunitat universitària, segons la relació següent:
Sector
Professorat doctor amb vinculació permanent
Personal docent i investigador no inclòs en el sector
anterior
Estudiantat de grau i màster
Personal d’administració i serveis

Coeficient de ponderació
51
14
24
11

D’acord amb l’article 84.2 del Reglament electoral de la Universitat, per calcular el vot ponderat
les candidatures es consideren com a opcions. El vot ponderat de cada opció és igual a la suma
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dels productes dels coeficients de ponderació de cada sector per la proporció de vots de l’opció
en relació amb els vots vàlids a candidatures del sector corresponent.
2. Es proclama elegit:
a) en primera volta, el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels
vots ponderats a candidatures emesos vàlidament, i
b) en segona volta, el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats.
Si en la primera volta cap candidat o candidata no assoleix el nombre de vots necessaris perquè
pugui ser proclamat electe, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues
persones que han rebut més vots ponderats en la primera volta.
En el supòsit d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta.
En cas d'empat en les eleccions s’aplica el previst a l’article 51 del Reglament electoral de la
Universitat.
3. L’article 33.2 del Reglament electoral de la UPC estableix que el secretari o secretària ha de
publicar la convocatòria com a màxim el dia hàbil següent a la data en què s’ha aprovat i que ha
d’anar acompanyada del calendari electoral. L’article 33.1 del Reglament electoral de la UPC
també estableix que s’ha de fer pública tota la informació relativa al procés electoral pels mitjans
i recursos admesos en la normativa vigent, sense perjudici que es publiqui en els mitjans de
comunicació electrònics utilitzats per la Universitat, i que s’ha de procurar que se’n faci la
màxima difusió possible.
En compliment del que preveuen els articles esmentats, s’habiliten el web de
https://etsav.upc.edu/ca/escola/organs-de-govern/processos-electorals com a mitjà de
comunicació electrònic, on es podran consultar els censos, la relació de candidatures, la
proclamació dels resultats, els rebuts de votació i qualsevol altra informació relacionada amb
aquest procés electoral.
4. El sistema de vot utilitzat serà el d’urna electrònica pel sistema de votació mitjançant targetes
criptogràfiques o pel mecanisme d’ús de certificats digitals generats i emmagatzemats per la
pròpia plataforma de vot electrònic.
D’acord amb el que estableix la Normativa de votació amb urna electrònica, la totalitat del cens
electoral s’assigna a una única secció electoral, que tindrà una única mesa electoral.
5. El procés electoral s’ha d’organitzar d’acord amb el calendari que es determina a l’annex I
d’aquesta resolució (article 36 del Reglament electoral de la Universitat).
6. Les persones candidates han d’especificar el nom i els cognoms, el sector al qual es pertany,
el DNI, o el número de qualsevol altre document acreditatiu, i la data. Han de presentar-se en el
període previst al calendari electoral, d’acord amb el model normalitzat elaborat pel secretari i
publicat a l’apartat web, i s’han d’adreçar al secretari per mitjà del correu electrònic (secacademic.etsav@upc.edu) que les registra i n’estén la credencial.
7. El secretari o secretària responsable de l’elecció ha de posar a disposició dels diferents
candidats una llista de distribució de correu o similar per tal que els candidats es puguin
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comunicar amb els seus electors, i a sol·licitud de les candidatures un espai web on poder ubicarhi el material electoral en suport digital.
(articles 41 i 42 del Reglament electoral de la Universitat).
8. El dia 20 d’abril es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la
mesa electoral.
9. El període de votació començarà a les 10:00 del dia 12 de maig 2021 i finalitzarà a les 9:59 del
dia 17 de maig 2021.
10.Una vegada acabades les votacions electròniques es fa l’acte d’escrutini de l’urna
electrònica.
11. El secretari o la secretària de l’ETSAV ha de facilitar el model oficial de l’acta de constitució
de la mesa electoral, i de l’acta d’escrutini.
Firmado por Alberto
Cuchí Burgos - DNI
37732169W (TCAT) el
día 10/03/2021 con
un certificado
emitido por ECSectorPublic

Albert Cuchí Burgos
10 de març 2021, Sant Cugat del Vallès
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Annex I: Calendari electoral
Primera volta
del dia

al dia

Publicació convocatòria

10.03.2021

Tancament del cens electoral

18.03.2021

Publicació del cens provisional
Reclamacions al cens provisional

24.03.2021
25.03.2021

Publicació cens definitiu
Presentació de candidatures
Proclamació de candidatures provisionals

09.04.2021
09.04.2021
20.04.2021

19.04.2021 (fins 12 h)

Reclamació candidatures provisionals

23.04.2021

26.04.2021 (fins 12 h)

Proclamació definitiva de candidatures
sorteig mesa electoral (12:30)
Campanya electoral

26.04.2021
27.04.2021
27.04.2021

10.05.2021

Jornada de reflexió
Votacions

11.05.2021
12.05.2021 (10 h)

17.05.2021 (9.59 h)

Proclamació provisional

17.05..2021

Reclamació al candidat/a escollit
Publicació definitiva del nou director/a o
candidatures de segona volta

18.05.2021
20.05.2021
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07.04.2021 (fins 12 h)

19.05.2021 (12 h)

