
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ES-
TUDIANTAT  A LA JUNTA DE L’ETSAB – 2018 
 
 
ANTECEDENTS 

L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de les Juntes de centre docent. 

D’acord amb l’article 62 del Reglament Electoral de la UPC, en les eleccions dels representants 
a les juntes de centre docent, el Reglament d’organització i funcionament del centre determina 
els sectors o classificacions electorals, d’acord amb el que estableix l’article 102 dels Estatuts de 
la Universitat, a més de les circumscripcions electorals corresponents. 

L’article 12.2 del Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB especifica el nombre de 
membres electius de la Junta d’Escola que corresponen a cada estament i estableix que aquests 
són elegits entre i per les persones de cada estament incloses al cens de l’ETSAB. 

Atès que els membres representants de l’estudiantat son elegits per un període d’un any, i 
aquest finalitza el mes d’octubre de 2018. 

Atès que l’article 63 del Reglament electoral de la UPC estableix que correspon al director o 
directora del centre l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta del 
centre i del calendari electoral corresponent,  

RESOLC: 

PRIMER. Aprovar la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels representants de l’estudi-
antat a la Junta de l’ETSAB. L’annex I conté la relació de vacants que s’han de proveir. 

SEGON. Aprovar el calendari electoral que acompanya aquesta resolució (annex II), amb les da-
tes destacades següents: 

• Consulta del cens electoral i reclamacions: del 1 d’octubre al 4 d’octubre (fins a les 14h). 
• Presentació de candidatures: del 8 d’octubre al 11 d’octubre (fins a les 14h) 
• Votacions (en urna electrònica): del 24 d’octubre (a les 10.00 h) fins al 29 d’octubre (a 

les 8.00 h).  

TERCER. Requerir a la secretària acadèmica que organitzi les eleccions segons el calendari que 
figura a l’annex I i d’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB (acord 
núm. 246/2015 del Consell de Govern) i la resta de normativa aplicable: els Estatuts de la UPC 
(DOGC núm. 6140, d’01/06/2012), el Reglament electoral de la UPC (acord núm. 10/2014 del 
Claustre Universitari) i la Normativa de votació en urna electrònica (acord núm. 53/2016 del 
Consell de Govern). 

QUART. Les sol·licituds de candidatura es presentaran mitjançant el model normalitzat (annex 
III) elaborat per la secretària acadèmica. Les candidatures poden ser individuals o col·lectives i 
han d’estar signades per la persona candidata o persones candidates. S’hauran de presentar a 
la secretària acadèmica en el període previst al calendari electoral.  

Barcelona, 20 de Setembre de 2018 

 
Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
Director de l’ETSAB  



ANNEX I 

NOMBRE DE REPRESENTANTS A LA JUNTA DE L’ETSAB (setembre 2018) 

 
Sector Circumscripció Nombre de vacants 
EGM: Estudiantat de grau i màster universi-
tari. 

Escola 23 

 
 
  



ANNEX II 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT A LA JUNTA DE 
L’ETSAB – 2018. CALENDARI ELECTORAL 

Elecció en primera volta 
Tancament del cens electoral 25/09/2018 
Exposició del cens electoral provisional i inici del període de reclamacions 01/10/2018 
Final període de reclamacions al cens electoral provisional (fins a les 14:00 h) 04/10/2018 
Publicació del cens definitiu 05/10/2018 
Inici del període de presentació de candidatures 08/10/2018 
Final del període de presentació de candidatures (fins a les 14:00 h) 11/10/2018 
Proclamació de candidatures provisionals i inici del període de reclamacions 15/10/2018 
Final del període de reclamacions candidatures provisionals (fins a les 14:00 h) 17/10/2018 
Resolució de reclamacions i publicació de candidatures definitives 18/10/2018 
Sorteig per establir la composició de la mesa electoral electrònica 18/10/2018 
Inici de la campanya electoral 19/10/2018 
Final de la campanya electoral 23/10/2018 
Inici de la votació en urna electrònica (10.00 h) 24/10/2018 
Final de la votació en urna electrònica (8.00 h) 29/10/2018 
Proclamació resultats provisionals i inici període de reclamacions 29/10/2018 
Final període de reclamacions dels resultats provisionals (fins a les 12:00 h) 31/10/2018 
Resolució de reclamacions (si escau). Proclamació definitiva dels representants 
electes 

5/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ANNEX III 

   
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT 

A LA JUNTA D’ESCOLA DE L’ETSAB. 
 
 
SECTOR: ESTUDIANTAT 
 
 
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 elec-
cions per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta d’Escola de l’ETSAB 
establerts pels Estatuts, pel Reglament Electoral, al reglament de l’ETSAB i per la mateixa 
convocatòria. 
Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions  per a la 
renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta d’Escola de l’ETSAB que se cele-
braran el proper dia 24 i 25 d’octubre de 2018. 
 
SIGNATURA 
 
 
 
 
 
Lloc i data: 
 
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal presentar l’auto-
rització d’aquesta entitat (art. 39.4 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 per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta d’Escola de l’ETSAB i del posterior funciona-
ment, 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’ETSAB 
 
 
 
 
 
 

mailto:prisma.suport@upc.edu


(indicar nom de la unitat bàsica) 
  

 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
ELECCIONS  PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ESTUDIAN-

TAT A LA JUNTA D’ESCOLA DE L’ETSAB. 
  

 
 
 
SECTOR: ESTUDIANTAT 
 
 
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: 
 



  

 
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: 
 



 Declarem: 
 
Que complim tots els requisits per poder concórrer com a candidats o candidates a 
les eleccions per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta d’Es-
cola de l’ETSAB establerts pels Estatuts, pel Reglament Electoral, al reglament de 
l’ETSAB i per la mateixa convocatòria. 
Per tant, us comuniquem la presentació de la nostra candidatura en les eleccions   
per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta d’Escola de 
l’ETSAB que se celebraran el proper dia 24 i 25 d’octubre de 2018. 
 
 
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. 39.4 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 per-
sonal 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’ESTU-
DIANTS per dur a terme una gestió correcta de les eleccions per a la renovació dels representants de l’estudiantat a la Junta 
d’Escola de l’ETSAB  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’ETSAB. 
 

mailto:prisma.suport@upc.edu

