
Modificació a la resolució de convocatòria d’eleccions per a
la provisió de vacants al Consell del DAC 2022
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
1. El dia 2 de novembre de 2022 es va emetre la resolució de convocatòria d’eleccions
per a proveir vacants al Consell del DAC 2022.
 
2. El procediment de votació estipulat era, preferentment, el d’urna electrònica.
 
3. Un cop que les candidatures han esdevingut definitives, cap alumne ha presentat
candidatura i les eleccions continuaran únicament pels sectors PAS i PDI-B124.

4. Donat que l’esforç i el cost d’organitzar una votació per urna electrònica únicament
pels sectors PAS i PDI-B124 és desproporcionat per al cens involucrat.
 
RESOLC 
 
PRIMER. Determinar que el procediment de votació passarà a ser per urna tradicional.
 
SEGON.  Establir  que el  període de votació anticipat  serà des del  dimecres 30 de
novembre fins el dilluns 12 de desembre. Aquest vot estarà regulat per l’article 46 del
Reglament  Electoral  de  la  UPC.  Els  interessats  hauran  de  sol·licitar  a
secretari@ac.upc.edu l’exercici del seu dret.

 «L'elector o electora adreça al secretari o secretària un sobre tancat al dors del
qual figuren el seu nom i cognoms, la signatura, el número de document oficial
d’identitat  o  d’un  document  identificatiu  equivalent,  així  com  el  sector  o
classificació  electoral  i  la  circumscripció  que  li  corresponguin.  Aquest  sobre
tancat ha de contenir una fotocòpia del document identificatiu i el sobre tancat
sense identificació amb la papereta oficial de vot a l'interior.»

TERCER. La campanya electoral es desenvoluparà des del 29 de novembre al 2 de
desembre.
 
QUART. Establir que la jornada de votació presencial serà el dimarts 13 de desembre
de 10:00 a 12:00 a la sala C6-220. 

CINQUÈ. Establir que la proclamació provisional de candidats electes es publicarà el
dia 13 de desembre a les 16:00. El període de presentació de reclamacions serà des
de les  16:00 hores del  dia  13 de desembre fins  a  les  16:00 hores  del  dia  14 de
desembre. La proclamació definitiva de candidats electes es publicarà el dia 15 de
desembre.
 

SISÈ. Requerir al secretari la publicació d’aquesta resolució. 

Barcelona, 28 de novembre de 2022

(Signat a l’original)

Beatriz Otero Calviño 
Directora del Departament d’Arquitectura de Computadors
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