
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA
DEL DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 2018

ANTECEDENTS

1.  El 11 de juny de 2014, en sessió extraordinària del Consell de Departament, Agustín Fernández
Jiménez va resultar escollit com a Director del Departament d’Arquitectura de Computadors.

2. Agustín Fernández Jiménez va presentar la seva renúncia a la direcció al Rector amb data 23 de
novembre de 2017. El Rector va acceptar aquesta renúncia amb efectes del dia 23 de novembre de
2017.

3.  El  Reglament  d’Organització  i  Funcionament  del  Departament  d’Arquitectura  de Computadors,
aprovat pel Consell de Govern (acord 160/2013) en sessió de 8 d’octubre de 2013, estableix al seu
article 29:

Article 29. Vacant
En  cas  de vacant  per  renúncia  del  director  o  directora  o  per  les  causes  previstes  en  la
legislació vigent, el subdirector o subdirectora que, d’acord amb el que estableix l’article 32.2
d’aquest  reglament,  n’assumeix  les  funcions  ha  de  convocar  les  eleccions  a  director  o
directora en un termini màxim d’un mes.

I l’article 32.2 estableix:
32.2 En cas d’absència, malaltia, vacant o revocació del director o directora n’assumeix les
funcions el subdirector o subdirectora que el director o directora ha designat, o, si no hi ha cap
designació, el subdirector o subdirectora que té un nomenament més antic.

4. Beatriz Otero Calviño, Subdirectora de gestió docent a data 23 de novembre, ha estat designada
per assumir les funcions de la direcció del Departament d’Arquitectura de Computadors a partir del 24
de novembre de 2017.

5. Atès que la directora té el mandat de convocar eleccions.

6. 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.
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4. El  director  o  directora  serà  elegit  o  elegida  en  una  sessió  extraordinària  del  Consell  del
Departament convocada a aquest efecte el 17 de gener de 2018 a les 10:00.

5. Les candidates o els candidats poden intervenir davant el Consell del Departament durant la sessió
convocada per a l’elecció, prèviament a la votació, 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.

6. Les  paperetes  de  votació  es  confeccionen  d’acord  amb  el  model  previst  a  l’article  27.3  del
reglament d’organització i funcionament del departament.

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.

7.2. Si  cap  candidat  o  candidata  no  obté  aquesta  majoria,  es  repeteix  la  votació
immediatament.  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  immediatament  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. Aquestes
votacions s’han de dur a terme immediatament o no més enllà dels tres dies hàbils següents.

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  Es  contempla  la  possibilitat  d’emetre  el  vot  de  forma  anticipada.  Caldrà  contactar  amb
secretari@ac.upc.edu i aportar una fotocòpia del DNI.

9. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en l’annex 1 d’aquest
acord.

Barcelona, 29 de novembre de 2017

Beatriz Otero Calviño
Directora del Departament d’Arquitectura de Computadors
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ANNEX 1 de la
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA

del Departament d’Arquitectura de Computadors
2018

Calendari Electoral

Inici presentació candidatures 14/12/2017
Final presentació candidatures 20/12/2017 11:00
Publicació candidatures provisionals i inici presentació impugnacions 20/12/2017 12:00
Final impugnacions candidatures provisionals 22/12/2017 10:00
Publicació candidatures definitives 22/12/2017 13:00
Inici campanya electoral i vot anticipat 08/01/2018
Fi campanya electoral 15/01/2018
Fi vot anticipat i Jornada de Reflexió 16/01/2018
Votació en sessió extraordinària del Consell de Departament 17/01/2018 10:00
Publicació resultats provisionals i inici impugnacions 17/01/2018 16:00
Final impugnacions resultats provisionals 18/01/2018 10:00
Publicació resultats definitius 18/01/2018 12:00

En cas de necessitar més votacions, es realitzaran a la mateixa sessió del Consell.
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