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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA 
DEL DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 2022 

 
ANTECEDENTS 
 

1. L’article 84 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora és elegit pel Consell 
del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat. 

 
2. Els articles 97, 98 i 99 del Reglament Electoral de la Universitat, regulen el procediment 

d’elecció de director o directora de departament. 
 

3. Atès que el mandat de l’actual directora finalitza el 15/2/2022. 
 

4. Atès l’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, la directora, 
 
ACORDA 
 
1. Convocar eleccions a director o directora del Departament d'Arquitectura de Computadors i requerir 
al secretari que les organitzi. 
 
2. Aquest procés electoral es regeix pel procediment electoral que regula el reglament d’organització i 
funcionament del Departament d'Arquitectura de Computadors, pels Estatuts de la UPC i pel 
Reglament Electoral de la Universitat. 
 
3. Les candidatures s’adreçaran al Secretari del Departament (secretari@ac.upc.edu) que les 
registrarà i n’emetrà la credencial. 
 
4. La votació es durà a terme mitjançant la seu electrònica UPC: 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/seu-electoral 
 
5. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en l’annex 1 d’aquest 
acord. 
 
6. Les candidates o els candidats podran intervenir davant el Consell del Departament a la sessió que 
es durà a terme el dia 11 de febrer de 2022, en un ordre establert per sorteig. 
 
Així mateix, 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. 
 
 
7. Procediment de votació: 

7.1. D’acord amb l’article 99 del Reglament Electoral de la Universitat, en la primera votació, 
es proclama director o directora el candidat o la candidata que obté més de la meitat dels vots 
a candidatures emesos vàlidament. 
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7.2. Si cap candidat o candidata no obté aquesta majoria, es repetirà la votació. Només poden 
concórrer a aquesta segona votació els dos candidats o candidates que han obtingut en la 
primera votació el nombre més gran de vots. En cas d’empat, l’article 27 del reglament del 
departament preveu fer una nova votació entre els candidats o candidates que han empatat en 
nombre de vots; si l’empat persisteix, els membres de la mesa electoral realitzaran un sorteig 
per desfer l’empat. 
 
7.3. S’elegeix en segona votació el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots. 
En cas d’empat, s’han de fer unes noves votacions, fins que es desfan els empats. 
 
7.4. L'article 18.4 del reglament del departament preveu que per poder ser elegit director o 
directora en segona volta es requereix, com a mínim, el 33% dels vots emesos vàlidament. 

 
 
 
8. Tota la informació relativa a aquest procés electoral es publicarà a: 
 
https://www.ac.upc.edu/ca/nosaltres/eleccions-a-director-a-del-dac-2022 
 
 
 
Barcelona, 13 de gener de 2022 
 
 
 
 
 
Beatriz Otero Calviño 
Directora del Departament d’Arquitectura de Computadors  
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ANNEX 1: Calendari electoral 

 
 
 

10 de gener, dilluns Tancament del cens 
13 de gener, dijous Convocatòria eleccions. 
14 de gener, divendres Inici exposició cens provisional. 

Inici reclamacions cens (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu). 

20 de gener, dijous Final reclamacions cens (12:00). 
21 de gener, divendres Exposició cens definitiu 

Inici presentació candidatures (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu). 

28 de gener, divendres Final presentació candidatures (12:00). 
Proclamació candidatures provisionals. 
Inici reclamacions candidatures (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu). 

3 de febrer, dijous Final reclamacions candidatures (12:00). 
Proclamació candidatures definitives. 

4 de febrer, divendres Inici campanya electoral. 
 

10 de febrer, dijous Final campanya electoral 
Del 7 de febrer a les 10:00 
fins al 14 de febrer a les 10:00 

Període de votació 

15 de febrer, dimarts Proclamació resultats provisionals. 
Inici reclamacions resultats (secretari@ac.upc.edu). 

16 de febrer, dimecres Final reclamacions resultats (12:00). 
Proclamació resultats definitius. 

Del 17 de febrer a les 10:00 
fins al 22 de febrer a les 10:00 

Si escau, segona votació 

23 de febrer, dimecres Proclamació resultats provisionals. 
Inici reclamacions resultats (secretari@ac.upc.edu). 

25 de febrer, divendres Final reclamacions resultats (12:00). 
Proclamació resultats definitius. 
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