CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS PER A LA PROVISIÓ DE
VACANTS A LA JUNTA D’ESCOLA DELS ESTAMENTS DE PDI I EGM 2021
Antecedents
El Reglament Electoral de la UPC en el seu article 57.1 determina que les vacants que
es produeixen en els òrgans col·legiats es cobreixen com a mínim mitjançant una
convocatòria d’eleccions parcials durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic.
L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de la Junta de Centres Docents.
L’article 12 del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports especifica la composició de la Junta d’Escola.
Atès l’article 63.1 del Reglament Electoral de la UPC, com a directora,

ACORDO:
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions parcials per a la provisió de vacants a Junta
d’Escola pel que fa al Personal Docent Investigador (PDI) i Estudiantat de Grau i Màster
(EGM) 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.
L’article 3 del Reglament Electoral de la UPC estableix els requisits per a figurar com a
elector o electora i elegible en el cens electoral.
D’acord amb l’article 12 del reglament de l’Escola de Camins, el nombre de vacants
del membres a cobrir es reparteix en els sectors i la representació següents:
PDI-A
PDI-B2
PDI-B3
PDI-B4
EGM

SECTOR

VACANTS
8
1
2
2
23

D’acord amb l’article 54 del Reglament Electoral de la UPC, seran proclamats membres
de l’òrgan col·legiat les persones que obtenen el nombre més gran de vots segons
l’escrutini directe. 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 63.1 del Reglament Electoral de la UPC estableix que el secretari/a acadèmic
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 publicació al web de l’Escola, i al
taulell d’anuncis de l’edifici C2.
3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en
l’annex 1 d’aquesta convocatòria (article 36 del Reglament Electoral de la UPC)

1

4. La sol·licitud de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la
persona candidata o persones candidates. Així mateix, s’ha d’incloure 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, i
d’acord amb el model normalitzat elaborat pel secretari/a.
(Article 39 del Reglament Electoral de la UPC)

5. Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, les persones
candidates poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d'anuncis
per exposar-hi la propaganda electoral.
(Article 41 del Reglament Electoral de la UPC)

6. La votació es farà a través del sistema de vot electrònic. El dret de vot es podrà
exercir des del dia 16/11/2021 a les 10.00 quan s’obrirà l’urna electrònica i finalitzarà
el dia 19/11/2021 a les 09.59.00 ininterrompudament, quan es tancarà l’urna
electrònica.
7. La secretària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports
establirà i decidirà el contingut de la pantalla de votació d’acord amb els criteris
d’ordenació de candidatures establerts a l’article 40 del Reglament Electoral de la UPC.
8. L’escrutini es farà el dia 19/11/2021 una vegada finalitzat el termini de votació
establert al calendari electoral (art. 48 de Reglament Electoral de la UPC).
9. La secretària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports
ha de facilitar el model oficial de l’acta de constitució de la mesa electoral electrònica, i
de l’acta d’escrutini electrònic.
10. El dia 11/11/2021 es procedirà a realitzat el sorteig públic dels membres de les
meses electorals electrònica.
Barcelona, a 18 d’octubre de 2021

REAL
SALADRIGAS
ESTHER 46548596T
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Esther Real
Directora de l’Escola de Camins
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ANNEX 1
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CALENDARI ELECTORAL

Data

Fases procés electoral

19/10/2021 Tancament cens electoral
22/10/2021 Exposició pública del cens electoral provisional
Inici període de reclamacions al cens provisional
28/10/2021 Fi del període de reclamacions al cens provisional
2/11/2021

Publicació del cens definitiu
Inici del període de presentació de candidatures

05/11/2021 Fi del període de presentació de candidatures
Proclamació provisional de les candidatures
Inici del període de reclamació contra les candidatures provisionals
09/11/2021 Fi del període de reclamació contra les candidatures provisionals
10/11/2021 Proclamació definitiva de les candidatures
11/11/2021 Sorteig públic dels membres de la mesa electoral
11/11/2021 Inici de la campanya electoral
15/11/2021 Fi de la campanya electoral
16/11/2019 Inici votació electrònica 10:00
19/11/2021 Fi de la votació electrònica 9:59
Obertura d'urna 10:00
Proclamació de resultats provisionals
Inici del període de presentació de reclamacions als resultats
provisionals
23/11/2021 Fi del període presentació de reclamacions als resultats
provisionals
24/11/2021 Proclamació definitiva dels resultats
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ANNEX 2
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ELECCIONS PARCIALS DELS REPRESENTANTS DE LA JUNTA D’ESCOLA 2021
SECTOR:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Declaro:
Que compleixo tots els requisits per poder concórrer com a candidat o candidata a les
eleccions parcials dels representants de la Junta d’Escola 2021 establerts pels Estatuts,
pel Reglament Electoral, al reglament de l’Escola de Camins, Canals i Ports i per la
mateixa convocatòria.
Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions parcials dels
representants de la Junta d’Escola 2021 que se celebraran pel sistema de vot electrònic.

El dret de vot es podrà exercir des del dia 16/11/2019 a les 10:00 quan s’obrirà l’urna electrònica
i finalitzarà el dia 19/11/2019 a les 09:59 ininterrompudament, quan es tancarà l’urna electrònica.

SIGNATURA

Lloc i data:
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal presentar
l’autorització d’aquesta entitat (art. 40.2 del Reglament Electoral de la UPC).
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial
Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades personals estan recollides, tractades i incorporades al fitxer GESTIÓ D’ESTUDIANTS per dur a terme una gestió
correcta de les eleccions dels representants de la Junta d’Escola 2019 i del posterior funcionament, en el seu cas, dels òrgans de govern
i representació de la UPC. En el cas que les dades declarades a la candidatura no es corresponguin amb les que consten a PRISMA us
recordem que heu de comunicar-ho a la base de dades PRISMA.
Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la unitat PRISMA Campus
Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona. Telèfon: 93 4054130. Fax: 93 4054118. Adreça de correu electrònic:
prisma.suport@upc.edu indicant la referència “gestió òrgans de govern de la UPC”.

SECRETÀRIA DE l’Escola de Camins, Canals i Ports
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ELECCIONS PARCIALS DELS REPRESENTANTS DE LA JUNTA D’ESCOLA 2021

SECTOR:
DENOMINACIÓ DE LA CANDIDATURA:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
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COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
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Declarem:
Que complim tots els requisits per poder concórrer com a candidats o candidates a
les eleccions parcials dels representants de la Junta d’Escola 2021 establerts
pels Estatuts, pel Reglament Electoral, al reglament de l’Escola de Camins,
Canals i Ports i per la mateixa convocatòria.
Per tant, us comuniquem la presentació de la nostra candidatura en les eleccions
parcials dels representants de la Junta d’Escola 2021 que se celebraran pel

sistema de vot electrònic. El dret de vot es podrà exercir des del dia 16/11/2019 a les
10:00 quan s’obrirà l’urna electrònica i finalitzarà el dia 19/11/2019 a les 09:59
ininterrompudament, quan es tancarà l’urna electrònica.

SIGNATURES (afegir el nom en cadascuna d’elles):

Lloc i data:
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal presentar
l’autorització d’aquesta entitat (art. 40.2 del Reglament Electoral de la UPC).
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades personals estan recollides, tractades i incorporades al fitxer GESTIÓ
DE PERSONAL per dur a terme una gestió correcta de les eleccions dels representants de la Junta d’Escola 2019 i del
posterior funcionament, en el seu cas, dels òrgans de govern i representació de la UPC. En el cas que les dades declarades
a la candidatura no es corresponguin amb les que constin a la base de personal us recordem que heu de comunicar-ho al
servei de personal.
Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Personal
amb domicili a la . Servei de Personal. Campus Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona. Telèfon: 93 401
08 80. Fax: 93 401 19 99. Adreça de correu electrònic: puc.personal@upc.edu. Indicant “referència: gestió òrgans de govern
de la UPC
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