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CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ 
PERMANENT 2023 

Antecedents 

L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de la Junta de Centres 
Docents.  

El 20 de desembre de 2022 es va fer la proclamació definitiva del resultat del procés per 
a l’elecció dels representants electes a la Junta d’Escola, art. 12 del reglament 
d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona.   

Els articles 19 i 20 del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona regulen el mandat i 
la composició respectivament de la Comissió Permanent.   

Com a directora, atès l’article 63.1 del Reglament Electoral de la Universitat:   

ACORDO: 

1. Aprovar la convocatòria de les eleccions a la Comissió Permanent i requerir  a la 
secretària acadèmica per tal que les organitzi.  

Aquest procés electoral es regeix pel Reglament Electoral de la Universitat i pel 
reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona. 

L’article 20 del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, estableix els requisits per a 
figurar com a elector o electora i elegible en el cens electoral al esmentat òrgan 
col·legiat. 

D’acord amb l’article 20 del reglament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona, la representació dels membres electius a la 
Comissió Permanent es reparteix en els sectors i la representació següent: 

 SECTOR REPRESENTACIÓ 
PDI-A 7 
PDI-B 3 
EGM 6 
PAS 2 

Les persones que obtinguin el nombre més gran de vots segons l’escrutini directe seran 
proclamades membres de l’òrgan col·legiat. D’acord amb l’article 51 del Reglament 
Electoral, en cas d’empat s’estableix el criteri de prioritat següent: la proclamació 
correspon al candidat o candidata del gènere que tingui menys representació entre els 
candidats o candidates electes del col·legi electoral. 

Si persisteix l’empat un cop aplicat aquest criteri de prioritat, correspon a la comissió 
electoral determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar. 

2. L’article 33 del Reglament Electoral de la Universitat estableix que la secretària 
acadèmica publica la resolució de la convocatòria de les eleccions el següent dia hàbil 
a la data en què s’ha adoptat. La publicació es fa mitjançant la web de l’Escola. 
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3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en 
l’annex 1 d’aquesta convocatòria (article 35 del Reglament Electoral de la Universitat) 

4. La sol·licitud de candidatura, que ha de ser individual, es farà a través de la seu 
electrònica de la UPC 

5. La votació es farà a través del sistema de vot electrònic. El dret de vot es podrà 
exercir des del dia XX de febrer a les 10.00 h fins al dia XX de febrer a les 9.59 h..  

6. L’escrutini s’iniciarà a les 10.00 del dia xx de febrer una vegada finalitzat el termini 
de votació establert al calendari electoral (art. 47 de Reglament Electoral de la Universitat). 

7. La secretària acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona ha de facilitar el model oficial d’acta de constitució de la 
mesa electoral i d’acta escrutini.  

Barcelona, 16 de gener de 2023 

Esther Real 
Directora  
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ANNEX 1 
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ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
2023 

CALENDARI ELECTORAL 
 

Publicació de la convocatòria Dimarts 17 de gener 

Presentació candidatures  De dimecres 18 de gener  
a divendres 20 de gener  

Proclamació provisional de les candidatures Dilluns 23 de gener 

Termini per presentar reclamacions contra la 
proclamació de candidatures provisionals al secretari 
acadèmic 

Dimarts 24 a dijous 26 

Proclamació definitiva de les candidatures Divendres 27 de gener 

Campanya electoral Dilluns 30 de gener 

Inici votació electrònica Dimarts 31 de gener a les 
10.00 h 

Final votació electrònica Dijous 2 de febrer a les 
9.59  

Proclamació provisional de candidats i/o candidates 
electes 

Dijous 2 de febrer a les 
11.00 h 

Termini presentació reclamacions contra la 
proclamació provisional dels candidats i/o candidates 
electes 

Divendres 3 de febrer a 
dilluns 6 de febrer. 

Proclamació definitiva de candidats i/o candidates 
electes Dimarts 7 de febrer 
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