CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA
JUNTA DE L’EPSEM 2021
1. Normativa
La renovació de la Junta de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa es regeix pel
Reglament electoral de la UPC, i pel Reglament d’organització i funcionament de l’EPSEM.
Correspon al director de l’EPSEM l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels representants
de la Junta i el calendari electoral corresponent (article 52.3 del Reglament Electoral de la
UPC).
2. Membres electius de la Junta (article 12.2 del Reglament de l’ EPSEM)
La Junta del centre docent està formada pels següents membres electes:
2.1.

Sector PDI-A professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat:
26 representants repartits de la següent manera:
Enginyeria Minera, Industrial i TIC
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Mecànica
Expressió Gràfica a l’Enginyeria
Organització d’Empreses
Enginyeria Civil i Ambiental
Matemàtiques
EPSEM

10
2
2
1
1
1
4
5

Si no es pot cobrir el nombre de representants departamentals per manca de
professorat PDI-A en alguns departaments, les places que no queden cobertes
s’incorporaran als representants de l’EPSEM.
2.2.

Sector PDI-B personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior (professorat
associat, personal investigador en formació, personal docent i investigador doctor,
personal docent i investigador no doctor): 9 representants.

2.3.

Sector PAS personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola i de les unitats
transversals de gestió que presten servei a l’Escola: 6 representants a elegir, quedant
amb la distribució següent:
Personal funcionari
Personal en règim de contractació laboral

2.4.

3
3

Sector EGM estudiantat de grau i màster universitari: 14 representants amb la
distribució següent:
Grau en Enginyeria d’Automoció
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Minera/Recursos Minerals i el seu Reciclatge

1
1
1
1
1
1
1

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
Màster Universitari en Enginyeria de Mines
EPSEM

1
1
6

3. Calendari electoral

Calendari electoral per a la renovació dels representants de la Junta de l’EPSEM
Tancament del cens electoral

8/11/21

Exposició pública del cens electoral provisional i inici de reclamacions

11/11/21

Final de reclamacions al cens electoral provisional (fins a les 12 h)

17/11/21

Publicació del cens definitiu

19/11/21

Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals

22/11/21

Inici de presentació de candidatures:
• Sector PDI-A: representants per departaments
• Sector PDI-A: representants per centre
• Sector PDI-B: representants per centre
• Sector PAS: representants del personal funcionari
• Sector PAS: representants del personal en règim de contractació laboral
• Sector EGM: representants per titulació
• Sector EGM: representants per centre

22/11/21

Final de presentació de candidatures (fins les 12 h)

25/11/21

Proclamació provisional de candidatures

26/11/21

Inici de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures

29/11/21

Final de reclamacions de candidatures provisionals (fins les 12 h)

02/12/21

Proclamació definitiva de candidatures

07/12/21

Inici de la campanya electoral

09/12/21

Final de la campanya electoral

13/12/21

Jornada de votacions i sectors afectats:

10:00 a.m
del 14/12 a
9:59 a.m del
17/12/21

Obertura d’urna i recompte

17/12/21

Proclamació provisional de candidats o candidates electes

20/12/21

Inici de reclamacions contra la proclamació provisional

21/12/21

Final reclamacions contra la proclamació provisional

22/12/21

Proclamació definitiva de candidats o candidates electes

7/1/22

Manresa, 21 d’octubre de 2021
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