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Secretaria General 
                                                                                                    16 de setembre de 2011 

  

CONVOCATÒRIA DEFINITIVA D’ELECCIONS 
PER A L’ACTUALITZACIÓ ANUAL DE REPRESENTANTS DE 

L’ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE UNIVERSITARI 
I ALTRES VACANTS 2011 
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CONVOCATÒRIA DEFINITIVA D’ELECCIONS PER A L’ACTUALITZACIÓ 

ANUAL DE REPRESENTANTS DE L’ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE 
UNIVERSITARI I ALTRES VACANTS 

2011 
 

ANTECEDENTS 
 

1. El Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2011, va aprovar la convocatòria 
d’eleccions per a l’actualització anual de representats de l’estudiantat al Claustre 
Universitari i altres vacants 2011 (acord 150/2011). 

 
2.  L’apartat 5è de l’esmentat acord, estableix el següent: 

  
“El Consell de Govern delega en la Comissió Permanent del Consell de Govern 
que se celebrarà al mes de setembre de 2011, l’aprovació de l’assignació 
definitiva dels sectors als districtes electorals, d’acord amb la relació definitiva 
de vacants, la designació definitiva dels sectors que votaran electrònicament i 
qualsevol altre tema pendent de resolució en el moment d’aprovar aquesta 
convocatòria.” 

 
Per tant, la Comissió Permanent del Consell de Govern, 
 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria definitiva d’eleccions per a l’actualització anual de 
representats de l’estudiantat al Claustre Universitari i altres vacants 2011, segons el 
calendari electoral que s’adjunta a l’annex 1. 
 
Segon.- Aprovar la relació definitiva de vacants al Claustre Universitari corresponent 
als sectors que es detallen seguidament. 
 
Personal funcionari docent doctor: 
 
Representants dels centres docents: 
ETSETB: 1 vacants 
ETSAB:          1 vacant 
ESAB:  1 vacant 
 
 
Representants dels departaments: 
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria: 1 vacant 
Urbanisme i Ordenació del Territori:    1 vacant 
Projectes Arquitectònics:     1 vacant 
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Estudiantes i estudiants de 1r. i 2n. cicles: 
 
EET:      3 vacant 
EETAC: 2 vacant 
EPSEB: 7 vacants 
EPSEM: 1 vacant 
EPSEVG: 3 vacants 
ESAB:  1 vacant 
ETSAB: 2 vacants 
ETSEIB: 6 vacant 
ETSETB:        3 vacants 
FIB:  1 vacant 
FME:              2 vacants 
FNB:  1 vacant 
FOOT : 2 vacants 
 
Estudiantes i estudiants de doctorat: 
 
Elecció pel conjunt del sector: 3 vacants 
 
Tercer.- Aprovar l’assignació dels sectors que es detallen seguidament als districtes 
electorals en funció de la relació definitiva de vacants i dels criteris d’assignació 
establerts als articles 12, 45, 46, 47, 49 i 50 de la Normativa: 
 
 Estudiantat de primer i segon cicles: l’assignació es fa d’acord amb el cens al qual 

pertanyen. Aquest es determina segons el centre on s’han matriculat. Si les 
estudiantes i els estudiants de primer i segon cicles estan matriculats a més d’un 
centre de la Universitat Politècnica de Catalunya, han de figurar al cens del primer 
centre docent en què s’han matriculat (art. 12 de la Normativa). 

 
Districtes electorals: 

 
o Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels: 

districte electoral de les electores i els electors que figuren al cens d’aquest 
centre. 

o Escola d’Enginyeria de Terrassa: districte electoral de les electores i els electors 
que figuren al cens d’aquest centre. 

o Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona: districte electoral de les 
electores i els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa: districte electoral de les 
electores i els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú: districte 
electoral de les electores i els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: districte electoral de les electores i 
els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona: districte electoral de les 
electores i els electors que figuren al cens d’aquest centre, incloent l’estudiantat 
de la titulació de Graduat Superior en Disseny (2n cicle). 
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o Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona: 
districte electoral de les electores i els electors que figuren al cens d’aquest 
centre. 

o Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona: districte electoral 
de les electores i els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa: districte electoral de les electores i 
els electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Facultat de Informàtica de Barcelona: districte electoral de les electores i els 
electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Facultat de Matemàtiques i Estadística: districte electoral de les electores i els 
electors que figuren al cens d’aquest centre. 

o Facultat de Nàutica de Barcelona: districte electoral de les electores i els electors 
que figuren al cens d’aquest centre. 
 

 Estudiantat de doctorat: 
o En general, les persones que pertanyen a aquest sector s’assignen al cens dels 

centres docents més propers geogràficament, a la seu del departament o unitat 
bàsica responsable del programa de doctorat en el que s’està matriculat. 

o Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens dels 
centres EPSEM, EPSEVG, FNB, FIB, EPSEB, EETAC i EET, voten a cadascun 
d’aquests centres on estan censats. 

o Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens dels 
centres FME, ETSAB i  ETSEIB, voten al districte electoral de EPSEB. 

o  Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens de 
l’ETSETB i ETSECCPB, voten a la FIB. 

o Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens de 
FOOT, ETSEIAT i ETSAV voten a l’EET. 

o Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens de 
l’ESAB voten a EETAC. 

o Les persones que pertanyen a aquest sector, i que estan assignades al cens de 
l’EUETIB  voten a FNB. 
 

Quart.- La disposició addicional 4 de la Normativa d’eleccions al Claustre Universitari, 
estableix que mentre el Claustre no acordi la substitució definitiva de la votació 
tradicional per l’electrònica, el Consell de Govern acordarà en la convocatòria de cada 
elecció, quins estaments, quins sectors o quines electores i quins electors votaran pel 
sistema de votació electrònica. 
 
El sistema de votació per a les vacants corresponents al sector del personal funcionari 
docent doctor es realitzarà pel sistema de vot electrònic. 
 
Les electores i els electors que votin pel sistema de votació electrònica no votaran pel 
sistema tradicional. 
 
Cinquè.- La jornada electoral serà el dia  24  d’octubre de 2011 i es podrà exercir el 
dret de vot de 10 a 18 hores ininterrompudament. 
 
En el cas de l’electorat que voti electrònicament, el període de votació també es 
desenvoluparà el mateix dia i l’horari que la votació en urna. 
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Sisè.- L’electorat que voti electrònicament haurà de connectar-se a l’adreça que 
s’indiqui a la seu electoral electrònica (art. 64.2 de la Normativa d’eleccions al Claustre 
Universitari).  
 
D’aquest electorat, el que decideixi votar anticipadament ho ha de comunicar per correu 
electrònic a la Secretaria General amb una antelació de cinc dies hàbils abans de la data 
d’inici del vot anticipat prevista al calendari electoral (art. 59 de la Normativa 
d’eleccions al Claustre Universitari). 
 
La votació electrònica anticipada finalitzarà a les 00:00 h, del dia previst al calendari 
electoral per a la finalització del període de la votació anticipada. 
 
Els certificats digitals vàlids per votar electrònicament seran els que conté el carnet 
UPC o el Document Nacional d’Identitat electrònic (art. 64.3 de la Normativa 
d’eleccions al Claustre Universitari).  
 
Setè.- L’escrutini s’iniciarà a les 18:00 h del dia  24  d’octubre, una vegada finalitzat el 
termini de votació establert al calendari electoral (art. 36 de la Normativa). 
 
El secretari o la secretària de cada mesa electoral ha de trametre l’acta de l’escrutini a la 
Secretaria General, l’endemà de les votacions abans de les 10:00 h (art. 36 de la 
Normativa). 
 
L’escrutini dels vots emesos segons el procediment de garantia del secret de vot, es 
realitza a la mesa electoral del Rectorat l’endemà de la votació, a les 11:00 h (art. 37 de 
la Normativa). 
 
Els articles 60.5 i 65 de la Normativa d’eleccions al Claustre Universitari regulen 
l’escrutini del vot electrònic. 
 
Vuitè.- El secretari o la secretària de les meses on el cens de possibles votants sigui 
inferior a nou, han de trametre els sobres amb els vots juntament amb el certificat que hi 
correspon a la Secretaria General, l’endemà de les votacions abans de les 10.00h (arts. 
33 i 36.2 de la Normativa). 
 
Novè.- El dia 27 de setembre de 2011 la Junta Electoral d’Universitat procedirà a 
realitzat el sorteig dels membres de la mesa electoral del Rectorat, els quals tindran dret 
a una indemnització igual a 18’70 euros per persona en concepte de dietes, que hauran 
de tramitar a la unitat bàsica seu del districte electoral. 
 
El mateix dia, la Junta Electoral d’Universitat realitzarà el sorteig dels membres de la 
mesa electoral electrònica (art. 57 de la Normativa d’eleccions al Claustre Universitari). 
Les funcions de la mesa electoral electrònica estan regulades a l’article 58 de la mateixa 
Normativa. 
 
Desè.- Els mitjans pels quals es fa la difusió de la informació relativa a les fases del 
procés electoral són electrònics. En aquest sentit, s’habilitarà una seu electoral 
electrònica (seuelectronica.upc.edu), on es podran consultar els censos, la relació de 
candidatures i qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés electoral. 
 



 6

 
 
Secretaria General 



ANNEX I

ELECCIONS AL CLAUSTRE UNIVERSITARI 2011
CALENDARI ELECTORAL

24  d'octubre de 2011 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 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 24

Data tancament del cens
Publicació cens provisional
Impugnacions al cens provisional
Sorteig membres meses electorals
Publicació cens definitiu
Presentació candidatures
Publicació candidatures provisionals
Impugnacions a les candidatures provisionals
Publicació candidatures definitives
Campanya electoral
Vot anticipat
Jornada de reflexió
Votacions (10:00 - 18:00)
Publicació resultats provisionals
Impugnacions als resultats provisionals
Publicació resultats definitius

Publicació candidatures definitives
Inici campanya electoral

Final impugnacions resultats provisionals (12:00 h)

22/10/2011

14/10/2011

Publicació resultats definitius

Jornada de reflexió

31/10/2011
02/11/2011

23/10/2011
24/10/2011

15/10/2011
Inici vot anticipat 15/10/2011

16/09/2011
20/09/2011
26/09/2011

28/09/2011

04/10/2011

nov-11oct-11
Fases del procés

28/09/2011

Inici impugnacions candidatures provisionals 06/10/2011

Data tancament del cens
Publicació cens provisional i inici impugnacions
Final impugnacions cens provisional (12:00 h)

Publicació cens definitiu
Sorteig membres meses electorals

Final presentació candidatures (12:00 h)
Publicació candidatures provisionals

27/09/2011

sep-11

Inici impugnacions resultats provisionals 27/10/2011

Fi vot anticipat 

26/10/2011
Votacions (10:00 - 18:00)

Fi campanya electoral 22/10/2011

Publicació resultats provisionals

06/10/2011

11/10/2011

Inici presentació candidatures

Final impugnacions candidatures provisionals (10:00 h)

4


	CP_convocatoria definitiva vacants Claustre 2011_V3.pdf
	A1-Calendari electoral votaciones 24

