
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ TOTAL DE  LA JUNTA D’ESCOLA 2020 

D’acord amb l’article 14 del Reglament de l’ETSAB, (Mandat de la Junta: la Junta s’elegeix per a un període de 4 

anys, llevat dels membres representants de l’estudiantat, que es renovaran anualment), amb els articles 26, 80, 

102 i 103 dels Estatuts de la UPC, amb els articles 29, 32 i 71 del Reglament Electoral de la Universitat i l’article 

52.3 del Reglament Electoral de la Universitat, aquest director, 

ACORDA: 

1. Convocar les eleccions per a la renovació de la Junta d’Escola, que se celebraran els dies 4, 5, 6, i 9 de 

novembre de 2020, d’acord amb el calendari electoral que s’adjunta. 

2. Requerir a la secretària acadèmica per tal que organitzi les eleccions d’acord amb l’article 47 del 

Reglament de l’ETSAB i la normativa aplicable. 

3. Els membres electius es distribuiran en els sectors i amb el nombre de representants que defineix l’article 

12.2 del Reglament de l’ETSAB: 

a) Un nombre de representants del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent 

(Sector PDI‐A) distribuïts com segueix: 

[1] 24 representants, modalitat departament, es repartiran entre els departaments amb docència 

d’assignatures obligatòries a l’ETSAB, proporcionalment al nombre de punts que cada departament 

tingui assignat a l’últim encàrrec docent aprovat pel Consell de Govern en el moment d’endegar el 

procés electoral, amb un mínim de 1 representant per departament, i seran escollits per i entre el 

PDI‐A del cens de l’ETSAB membre del departament corresponent. Per repartiment proporcional 

s’entén aquell definit al  Reglament Electoral de la UPC. 

[2] 12 representants, modalitat centre, s’escolliran per i entre tot el PDI‐A del cens de l’ETSAB 

b) 16 representants de la resta de personal docent i investigador no inclòs a l’apartat anterior (Sector 

PDI‐B) 

c) 23 representants de l’estudiantat de grau i màster (sector EGM) 

d) 8 representants del personal d’administració i serveis (sector PAS) 

4. El repartiment proporcional dels representants del sector PDI-A (modalitat departament) és el següent: 

THATC (2), EGA 1 (3), FIS (1), PA (8), UOT (4),  TA (6). 

5. Les sol·licituds de candidatura es presenten mitjançant el model normalitzat elaborat per la secretària 

acadèmica. Les sol·licituds de candidatura poden tenir caràcter individual o col·lectiu i han d’estar 

signades per la persona o persones interessades. S’hauran de presentar a la secretària acadèmica en el 

període previst al calendari electoral. 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2020 

 

 

Félix Solaguren-Beascoa 

Director de l’ETSAB 

 



Unitat acadèmica: 210 ETSAB
Procés electoral:  Renovació total Junta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tancament del cens electoral

2
Exposició pública del cens electoral provisional i inici reclamacions al cens 
electoral provisional

3 Reclamacions al cens electoral provisional 
4 Reunió JE
5 Publicació del cens electoral definitiu
6 Termini presentació candidatures 
7 Proclamació  provisional  de les candidatures 

8 Reclamacions  contra  la  proclamació  provisional  de  les candidatures
9 Reunió JE
10 Proclamació definitiva de les candidatures
11 Reunió JE
12 Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral
13 Campanya electoral
14 Constitució mesa electoral
15 Votacions (inici 10:00 h ‐ fins a les 09:59 h)
16 Obertura d'urna i recompte 
17 Reunió JE
18 Proclamació provisional dels candidats o candidates electes

19
Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o 
candidates electes

20 Reunió JE
21 Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes

Fases procés electoral
NOVEMBREOCTUBRE


