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CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE LES VACANTS DELS REPRESENTANTS 
DEL PDI, PAS I EGM DE LA JUNTA DE L’EPSEM 2022 

 
 
 

Antecedents 
L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de la Junta de l’EPSEM.  

 
D’acord amb l’article 62 del Reglament electoral de la Universitat, en les eleccions dels 
representants a les juntes de centre docent, els consells de departament i els consells d’institut 
universitari de recerca el reglament d’organització i funcionament de la unitat corresponent 
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’EPSEM especifica la composició de 
la Junta de l’EPSEM. 

 
L’article 107 dels Estatuts de la UPC estableix que les vacants que es produeixen en els òrgans 
col·legiats es cobreixen anualment, d’acord amb el que estableix el Reglament electoral de la 
Universitat. L’article 57.1 del Reglament electoral determina que les vacants que es produeixen 
als òrgans col·legiats s’han de cobrir, com a mínim, mitjançant una convocatòria d’eleccions 
parcials durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic. 

 
Atès l’article 63 del Reglament electoral de la Universitat, com a director  

 
 

ACORDA: 
 

1. Aprovar la convocatòria de les eleccions a Junta de l’EPSEM i requerir a la secretària o el 
secretari per tal que les organitzi. 

 
Aquest procés electoral es regeix pel Reglament electoral de la Universitat, per la Normativa de 
votació amb urna electrònica i pel reglament d’organització i funcionament de l’EPSEM. 

 
Els articles 3, 4 i 5 del Reglament electoral de la Universitat, estableixen els requisits per a figurar 
com a elector o electora i elegible en el cens electoral. El cens electoral s’ha d’elaborar d’acord 
amb els criteris previstos a l’article 9 i les disposicions addicionals cinquena i sisena del 
Reglament electoral de la UPC. 

 
D’acord amb l’article 12.2 del reglament de l’EPSEM, i atès que s’han produït vacants, correspon 
elegir els membres electius dels sectors/classificacions següents: 
 
Sector PDI-A 

 

Representants per departament en el Departament d’Enginyeria Elèctrica 1 vacant 
Representants per departament en el Departament d’Enginyeria Mecànica 2 vacants 
Representants per departament en el Departament d’Enginyeria Civil i 
Ambiental 

1 vacant 

Representant per centre 1 vacant 
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Sector PAS 
 

Representants del PAS Laboral 1 vacant 
 
 
Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster) 
 

Representants del Grau en Enginyeria d’Automoció 1 vacant 
Representants del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 1 vacant 
Representants del Grau en Enginyeria Química 1 vacant 
Representants del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 1 vacant 
Representants del Màster Universitari en Enginyeria de Mines 1 vacant 

 
 

2. L’article 33.2 del Reglament electoral de la UPC estableix que el secretari o secretària ha de 
publicar la convocatòria com a màxim el dia hàbil següent a la data en què s’ha aprovat i que ha 
d’anar acompanyada del calendari electoral. L’article 33.1 del Reglament electoral de la UPC 
també estableix que s’ha de fer pública tota la informació relativa al procés electoral pels mitjans 
i recursos admesos en la normativa vigent, sense perjudici que es publiqui en els mitjans de 
comunicació electrònics utilitzats per la Universitat, i que s’ha de procurar que se’n faci la 
màxima difusió possible. 

 
En compliment del que preveuen els articles esmentats, s’habiliten el web de 
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/eleccions/vacants-junta-2022/ com a mitjà de 
comunicació electrònic, on es podran consultar els censos, la relació de candidatures, la 
proclamació dels resultats, els rebuts de votació i qualsevol altra informació relacionada amb 
aquest procés electoral. 

 
3. El sistema de vot utilitzat serà el d’urna electrònica. D’acord amb el que estableix la Normativa 
de votació amb urna electrònica, la totalitat del cens electoral s’assigna a una única secció 
electoral, que tindrà una única mesa electoral. 

 
4. El procés electoral s’ha d’organitzar d’acord amb el calendari que es determina a l’annex I 
d’aquesta resolució (article 36 del Reglament electoral de la Universitat). 

 
5. La sol·licitud de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la persona 
candidata o persones candidates. Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els cognoms, el sector al 
qual es pertany, el DNI, o el número de qualsevol altre document acreditatiu, i la data. Han de 
presentar-se en el període previst al calendari electoral, i d’acord amb el model normalitzat 
elaborat pel secretari/a (article 39 del Reglament electoral de la Universitat). 

 
6. Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, les persones candidates 
poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d'anuncis per exposar-hi la 
propaganda electoral (article  41  del Reglament electoral de la Universitat). 

 
7. El dia 23 de novembre de 2022 es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres titulars i 
suplents de la mesa electoral. 

 
8. El període de votació començarà a les 10:00 del dia 29 de novembre i finalitzarà a les 9:59 del 
dia 2 de desembre de 2022. 

 

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/eleccions/vacants-junta-2022/
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9. Una vegada acabades les votacions electròniques es fa l’acte d’escrutini de l’urna 
electrònica. En cas d’empat s’estableix el criteri de prioritat següent: la proclamació correspon 
al candidat o candidata del gènere que tingui menys representació  entre els candidats o 
candidates electes del col·legi electoral. 
Si persisteix l’empat un cop aplicat aquest criteri de prioritat, correspon a la comissió electoral 
determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar (art. 51 del Reglament 
electoral). 

 
10. El secretari o la secretària de l’EPSEM ha de facilitar el model oficial de l’acta de constitució 
de la mesa electoral, i de l’acta d’escrutini. 

 
 
 
 
 
 
Manresa,  
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Annex I: Calendari electoral per les vacants de PDI, PAS i EGM de la Junta de l’EPSEM 2022 

 

Tancament del cens 26/10/2022 

Exposició pública del cens electoral provisional 02/11/2022 

Inici reclamacions al cens electoral provisional 02/11/2022 

Fi reclamacions al cens electoral provisional 07/11/2022 

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 23/11/2022 

Publicació cens electoral definitiu 09/11/2022 

Inici presentació de les candidatures 10/11/2022 

Fi presentació de les candidatures 14/11/2022 

Proclamació provisional de les candidatures 15/11/2022 

Inici reclamacions contra la proclamació provisional de les 
candidatures 

16/11/2022 

Fi reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 18/11/2022 

Proclamació definitiva de les candidatures 22/11/2022 

Inici campanya electoral 23/11/2022 

Fi campanya electoral 28/11/2022 

Inici votacions (indicar hora inici) 29/11/2022 (10:00 hores) 

Fi votacions (indicar hora fi) 02/12/2022 (09:59 hores) 

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes 02/12/2022 

Inici reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o 
candidates electes 

05/12/2022 

Fi reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o 
candidates electes 

07/12/2022 

Publicació resultats definitius 12/12/2022 
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