
Resolució de convocatòria d’eleccions per a la provisió de
vacants al Consell del DAC 2022
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
1.  El  Consell  del  DAC  és  el  màxim  òrgan  de  representació  del  Departament
d’Arquitectura  de  Computadors  i,  d’acord  amb  l’article  13  del  Reglament
d’organització i funcionament del departament aprovat pel Consell de Govern en data
8/10/2013, està format pel  director o directora, els subdirectors o subdirectores, el
secretari o secretària, el cap d’administració, el PDI doctor adscrit al departament i
representants de la resta del PDI, representants del PAS i representats dels estudiants
de grau i de màster que reben ensenyaments del departament dins de l’any acadèmic
de cada centre on el departament imparteix docència.
 
2. L’article 15 dels reglament del DAC estableix que el Consell és elegit per un període
de quatre anys. 
 
3. L’article 107 dels Estatuts de la UPC estableix que les vacants que hi ha en els
òrgans col·legiats es cobreixen anualment, d’acord amb el que estableix el Reglament
electoral  de  la  Universitat.  L’article  57.1  d’aquest  reglament   determina  que  les
vacants  que  es  produeixen  als  òrgans  col·legiats  es  cobreixen,  com  a  mínim,
mitjançant  una convocatòria  d’eleccions parcials  durant  el  primer quadrimestre  de
l’any acadèmica. 
 
Atès que la darrera renovació total del Consell es va realitzar el 29 de novembre de
2021 i  que  existeixen vacants en la composició  del  Consell  als  sectors  PAS,  PDI-
B1,B2,B4 i EGM.
 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria i el calendari de les  eleccions parcials per a la
provisió de vacants dels membres del Consell del Departament d’Arquitectura de
Computadors 2022.  
 
SEGON. Determinar que el procediment de votació preferent sigui urna electrònica de
la manera que es regula a l’Acord número 3/2016 del Claustre Universitari, pel qual
s’aprova la normativa de votació en urna electrònica.
 
TERCER.  Detallar,  en  el  document  que  acompanya  aquesta  resolució,  el
desenvolupament del procés electoral. 
 
QUART.  Requerir  al  secretari  la  publicació  d’aquesta  resolució  i  el  document  que
l’acompanya amb el calendari i la resta d’annexos. 

Barcelona, 2 de novembre de 2022 

(Signat a l’original)

Beatriz Otero Calviño 
Directora del Departament d’Arquitectura de Computadors



Procediment  d’eleccions  per  a  la  provisió  de  vacants  al
Consell  del  Departament  d’Arquitectura  de  Computadors
2022
 
1. L’article 33.2 del Reglament electoral de la UPC estableix que el secretari 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’habilita  el  web
https://www.ac.upc.edu/ca/nosaltres/consell2022  com  a  mitjà  de  comunicació
electrònic,  on  es  podran  consultar  els  censos,  la  relació  de  candidatures,  la
proclamació dels resultats i qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés
electoral. 
 
2.  A  l’annex  I  es  fa  una  relació  de  les  vacants  que  s’han  de  proveir,  per
circumscripcions electorals. 
 
3. El procés electoral s’ha d’organitzar d’acord amb el calendari que es determina  a
l’annex II d’aquesta resolució. 
 
4. 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. 
 
5. L’assignació a una circumscripció electoral dels electors i electores de la Universitat
s’ha de fer d’acord amb els criteris establerts a l’article 59 del Reglament electoral de
la UPC.  
 
6. El sistema de vot utilitzat serà preferentment el d’urna electrònica.

7.  La presentació de candidatures s’ha de fer d’acord amb el  que estableixen els
articles  39  i  60  del  Reglament  electoral  de  la  UPC.  S’acceptaran  candidatures
presentades via correu electrònic enviades a secretari@ac.upc.edu sempre que siguin
enviades des d’una adreça de correu electrònic de la UPC. El Secretari notificarà la
recepció de les candidatures via correu electrònic. El Secretari publicarà la relació de
candidatures rebudes en els terminis fixats al calendari electoral. 

8. D’acord amb l’article 71 del Reglament electoral de la UPC, la Universitat ha de
facilitar  locals  als  candidats  i  candidates  perquè  hi  desenvolupin  la  campanya
electoral.  També s’ha de preveure que  hi  hagi  taulers  d'anuncis  per  exposar‐hi  el
material  de  propaganda  electoral.  Aquests  espais  són  l’únic  element  per  exposar
aquest material.
 
Així  mateix,  la  Universitat  ha  de  facilitar  als  candidats  i  candidates  els  censos
electorals, la tramesa de missatges de correu electrònic a la comunitat universitària i
la disponibilitat d’un espai al web del departament com a suport per a la candidatura. 
 
9.  Les  pantalles  de  votació  s’han  de  confeccionar  d’acord  amb  els  criteris  que
estableix l’article 6 de la Normativa de votació en urna electrònica. 
 
10.  El  període  de  votació  electrònica  començarà  a  les  10:00  a.m.  del  dia  12  de
desembre de 2022 i finalitza a les 9:59 a.m. del dia 15 de desembre de 2030.

mailto:secretari@ac.upc.edu


  
11.  En  cas  d’empat  i  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  51.1  del  Reglament
electoral,  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, correspon a la
Junta Electoral d’Universitat determinar, per sorteig, el candidat o candidata que s’ha
de proclamar. 
 
12. D’acord amb el calendari que es detalla a l’annex II, el dia 29 de novembre de
2022 es duu a terme el sorteig públic per designar els membres titulars i suplents de
la mesa electoral.



ANNEX I: Distribució de vacants

Sector PDI-B1, B2, B4

L’article 13.2.a del Reglament del Departament estableix que aquest col·lectiu té un
representant representant per cada 10 membres (o fracció)  del  cens,  garantint  un
mínim  de  1  representant  per  cada  classificació  (professorat  associat,  personal
investigador en formació i personal docent i investigador no doctor).

Atenent que actualment aquest col·lectiu té 1 representant al Consell del DAC, quan el
cens esdevingui definitiu es determinarà el nombre de vacants a cobrir.

Sector PAS

L’article 13.2.b del Reglament del Departament estableix que aquest col·lectiu té 4
representants, garantint un representant del PAS funcionari i un representant del PAS
laboral.

Atenent que actualment aquest col·lectiu té 1 representant al  Consell  del DAC, cal
cobrir 3 vacants.

Sector EGM

L’article 13.2.c del  Reglament del  Departament estableix la representació d’aquest
col·lectiu  és  «1  representant  dels  estudiants  de  grau  i  de  màster  que  reben
ensenyaments  del  departament  dins  de  l’any  acadèmic  de  cada  centre  on  el
departament imparteix docència.»

El DAC imparteix docència a cinc centres: FIB, ETSETB, EETAC, EPSEVG i ETSAB.

Atenent que actualment el sector EGM no té cap representant al Consell del DAC, cal
cobrir 5 vacants.



ANNEX II: Calendari Electoral




