
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE DIRECTOR O DIRECTORA DE L’ETSAB – 2021 

ANTECEDENTS 

L’article 81 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora és elegit entre el profes-
sorat 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 UPC regula el procediment de l’elecció, que es desen-
volupa a l’article 40 del Reglament d’organització i funcionament de l’ETSAB. 

Atès que el mandat de l’actual director finalitza el 13 de desembre de 2021, 

Atès que l’article 79.1 del Reglament Electoral de la UPC estableix que correspon al director o 
directora del centre l’aprovació de la convocatòria d’aquestes eleccions i del calendari electoral 
corresponent, i que la convocatòria s’ha de fer abans dels trenta dies naturals anteriors a l’aca-
bament del mandat, 

RESOLC: 

PRIMER. Aprovar la convocatòria d’eleccions 2021 de director o directora de l’ETSAB.  

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

• Consulta del cens electoral i reclamacions: del 13 d’octubre al 19 d’octubre. 
• Presentació de candidatures: del 21 d’octubre al 29 d’octubre. 
• Votacions (en urna electrònica): del 17 de novembre (10.00 h) al 22 de novembre. 
• La votació en segona volta, si escau, del 13 de desembre (10.00 h) al 16 de desem-

bre. 

TERCER. Detallar a l’Annex II el desenvolupament del procediment electoral, regulat pels Esta-
tuts de la UPC, el Reglament electoral de la UPC, el Reglament d’organització i funcionament de 
l’ETSAB i la Normativa de votació en urna electrònica. 

QUART. Requerir a la secretària acadèmica la publicació d’aquesta resolució i els documents 
annexos, d’acord amb l’article 79.2 del Reglament electoral de la UPC.  
Barcelona, 29 de setembre de 2021 

 

 

 

Félix Solaguren Beascoa 
Director de l’ETSAB 

  



ANNEX I 

ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’ETSAB – 2017. CALENDARI ELECTORAL 

Elecció en primera volta 
Tancament del cens electoral 01/10/2021 
Exposició del cens electoral provisional i inici del període de reclamacions 13/10/2021 
Final període de reclamacions al cens electoral provisional (fins a les 12:00 h) 19/10/2021 
Publicació del cens definitiu 20/10/2021 
Inici del període de presentació de candidatures (a les 10.00 h) 21/10/2021 
Sorteig per establir la composició de la mesa electoral electrònica 25/10/2021 
Final del període de presentació de candidatures (fins a les 12.00 h) 29/10/2021 
Proclamació de candidatures provisionals i inici del període de reclamacions 29/10/2021 
Final del període de reclamacions candidatures provisionals (fins a les 12.00 h) 03/11/2021 
Resolució de reclamacions i publicació de candidatures definitives 03/11/2021 
Inici de la campanya electoral 04/11/2021 
Final de la campanya electoral 15/11/2021 
Jornada de reflexió 16/11/2021 
Inici de la votació (10:00 h) 17/11/2021 
Final de la votació  22/11/2021 
Proclamació resultats provisionals i inici període de reclamacions 22/11/2021 
Final període de reclamacions dels resultats provisionals (fins a les 12:00 h) 26/11/2021 
Resolució de reclamacions (si escau). Proclamació definitiva de director o 
directora o de les candidatures per a la segona volta 

26/11/2021 

Elecció en segona volta 
Inici de la campanya electoral 29/11/2021 
Final de la campanya electoral 11/12/2021 
Jornada de reflexió 12/12/2021 
Inici de la votació (10:00 h) 13/12/2021 
Final de la votació  16/12/2021 
Proclamació provisional director o directora i inici període reclamacions 16/12/2021 
Final període reclamacions (fins a les 12:00 h) 20/12/2021 
Resolució reclamacions (si escau). Proclamació definitiva de director o directora 20/12/2021 

 

 

  



ANNEX II 

ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’ETSAB – 2021. PROCEDIMENT ELECTORAL 

El procediment electoral per a les eleccions de director o directora de l’ETSAB es regeix pels 
Estatuts de la UPC (DOGC núm. 6140, d’01/06/2012), el Reglament electoral de la UPC (acord 
núm. 10/2014 del Claustre Universitari), el Reglament d’organització i funcionament de 
l’ETSAB (acord núm. 246/2015 del Consell de Govern) i la Normativa de votació en urna elec-
trònica (acord núm. 53/2016 del Consell de Govern). 

1. La secretària acadèmica publica la convocatòria de les eleccions el dia hàbil següent a la data 
de la resolució pels mitjans admesos al reglament electoral. S’habilita la pàgina web de 
l’ETSAB com a principal mitjà de comunicació i difusió de tota la informació i documentació 
referent al procés electoral. 

2. El procés electoral s’organitza d’acord amb el calendari que es detalla a l’annex I. 
3. El sistema de votació serà el d’urna electrònica. El període de votació començarà a les 10.00 

h del dia 17 de novembre i finalitzarà el dia 22 de novembre. L’escrutini es farà el mateix 
dia a la Sala de Juntes de l’ETSAB. 

4. Té la condició d’elegible el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculat 
a l’ETSAB. 

5. Les candidatures s’adrecen a la secretària acadèmica, d’acord amb el model normalitzat 
adjunt (annex III). 

6. Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, els candidats i 
candidates poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d’anuncis per 
exposar-hi la propaganda electoral.  

7. El director o directora l’elegeixen per sufragi universal, lliure, directe, secret i ponderat, els 
membres de la comunitat universitària inclosos als censos electorals de l’ETSAB. 

8. A l'efecte de l’elecció, la comunitat de l’ETSAB es considera dividida en els quatre sectors 
següents, amb els coeficients de ponderació que s’hi indiquen: 

 
Sector Coeficient de ponderació 
PDI–A: Professorat doctor amb vinculació permanent  0,51 
PDI–B: Personal docent i investigador no inclòs en el sec-
tor anterior 

0,14 

EGM: Estudiantat de grau i màster 0,24 
PAS: Personal d’administració i serveis 0,11 

 

D’acord amb els articles 75, 76, 77 i 78 del Reglament electoral de la UPC, un cop finalitzat el 
recompte de vots, s’adjudica el nombre de vots ponderats que correspon a cada candidat o 
candidata, tenint en compte la ponderació de cada un dels sectors i el nombre de vots a 
candidatures emesos vàlidament.  

Es proclama elegit, en primera volta, el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més 
de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament. Si cap candidat o candidata 
assoleix aquest suport, 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 la segona volta, es proclama 
elegit el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats. 

En el supòsit d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta. 

En cas d'empat en les eleccions s’aplica allò previst a l’article 51 del Reglament Electoral de la 
Universitat. 

  



ANNEX III 

 

PRESENTACIÓ CANDIDATURA 
 

ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’ETSAB – 2021 
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 

 
 
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 de director o directora de l’ETSAB establerts als Estatuts, el Reglament Electo-
ral, el Reglament de l’ETSAB i per la mateixa convocatòria. 
 
Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura a les eleccions de director 
o directora de l’ETSAB que se celebraran del 17 al 22 de novembre de 2021. 
 
 
SIGNATURA 
 
 
 
 
Lloc i data: 
 
 
 
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal presentar l’au-
torització 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 infor-
mem 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 a director o directora 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 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 

 
SECRETÀRIA DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 


