
CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA JUNTA  DEL
DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 2018

Antecedents

L’article 21 del reglament d’organització i funcionament del Departament d'Arquitectura
de Computadors especifica la composició de la Junta del Departament.

Atès que la  Junta  del  Departament  va ser  elegida per  un període de 4  anys  que
finalitza el 18 de desembre de 2017.

Atès l’article 52.3 del Reglament Electoral de la Universitat, com a directora, 

ACORDA:

1. Aprovar la convocatòria de les eleccions a Junta i requerir al secretari per tal que les
organitzi. 

Aquest  procés  electoral  es  regeix  pel  Reglament  Electoral  de  la  Universitat  i  pel
reglament  d’organització  i  funcionament  del  Departament  d'Arquitectura  de
Computadors.

D’acord  amb  l’article  21 del  reglament  del  Departament  d'Arquitectura  de
Computadors,  la  representació  dels  membres  electius  es  reparteix  en  els
sectors/classificacions i la representació següents:

PDI A i B3 8 representants del personal docent o investigador doctor adscrit
o vinculat al departament elegits pels membres del Consell i entre
ells mateixos

PDI B1, B2 i B4 1  representant  de  la  resta  de  personal  docent  o  investigador
elegits pels membres del Consell i entre ells mateixos

PAS 1 representant del personal d’administració i serveis elegits pels
membres del Consell i entre ells mateixos

EGM 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  elegits  pels
membres del Consell i entre ells mateixos

D’acord  amb l’article  55 del  Reglament  Electoral,  seran  proclamades  membres de
l’òrgan  col·legiat  les  persones  que  obtenen  el  nombre  més  gran  de  vots  segons
l’escrutini  directe.  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.

2. El  procés electoral  s’organitzarà  d’acord  amb el  calendari  que es determina en
l’annex 1 d’aquesta convocatòria (article 37 del Reglament Electoral de la Universitat)
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3. La sol·licitud de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha de fer-se arribar a
l'adreça de correu electrònic secretari@ac.upc.edu

4. 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.

5. El secretari del Departament d'Arquitectura de Computadors elabora el model oficial
de les paperetes de vot (art. 30 del Reglament Electoral de la Universitat).

A les paperetes s’especifica clarament el nombre màxim de persones candidates que
poden ser votades, seguint el procediment establert  a l’article 54.2 del  Reglament
Electoral de la Universitat).

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

7. La jornada electoral serà el dia 17 de gener i es podrà exercir el dret de vot a una
reunió extraordinària del Consell de Departament, convocat a les 10:00.

8. El secretari del Departament d'Arquitectura de Computadors ha de facilitar el model
oficial de l’acta de constitució de la mesa electoral, i de l’acta d’escrutini. Cada mesa
electoral  adreça  immediatament  al  secretari  o  la  secretària  del  Departament
d'Arquitectura  de  Computadors  les  actes  de  constitució  de  la  mesa  electoral  i  de
l’escrutini, juntament amb les paperetes de votació la validesa de les quals s’ha negat
o qüestionat, que són rubricades pels membres de la mesa.

9. El dia 20 de desembre es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres de la
mesa electoral.

Barcelona, 29 de novembre de 2017

Beatriz Otero Calviño
Directora del Departament d’Arquitectura de Computadors
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ANNEX 1: Calendari electoral

24 de novembre, divendres Tancament del cens

29 de novembre, dimecres Convocatòria eleccions.

1 de desembre, divendres Inici exposició cens provisional.
Inici reclamacions cens (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu).

13 de desembre, dimecres Final reclamacions cens (12:00).

14 de desembre, dijous Exposició cens definitiu i comunicació de places a 
cobrir.
Inici presentació candidatures (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu).

20 de desembre, dimecres Final presentació candidatures (12:00).
Proclamació candidatures provisionals.
Inici reclamacions candidatures (a l'adreça 
secretari@ac.upc.edu).
Sorteig designació membres de la mesa electoral.

22 de desembre, divendres Final reclamacions candidatures (12:00).
Proclamació candidatures definitives.

8 de gener, dilluns Inici campanya electoral.
Inici vot anticipat (contacteu amb 
secretari@ac.upc.edu).

15 de gener, dilluns Final campanya electoral

16 de gener, dimarts Jornada de reflexió
Final vot anticipat (12:00).

17 de gener, dimecres Eleccions (a reunió del Consell convocat a les 10:00).
Proclamació resultats provisionals.
Inici reclamacions resultats (secretari@ac.upc.edu).

18 de desembre, dimecres Final reclamacions resultats (12:00).
Proclamació resultats definitius.
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ANNEX 2: Model de papereta

ELECCIONS A JUNTA 2018 
(17 de gener)

Elecció dels/les representants de (indicar el sector)

Nom i COGNOMS (nom o sigles candidatura, si n’hi ha)
Nom i COGNOMS (nom o sigles candidatura, si n’hi ha)
Nom i COGNOMS (nom o sigles candidatura, si n’hi ha)

Per votar cal assenyalar amb una creu el nom de la persona o les persones candidates que es volen triar. 
Màxim …. persones.

Per votar, cal escriure el nom dels candidats triats (MAJÚSCULES) i que pertanyin al cens corresponent.
(*) Referència legal: art. 56.1.g dels Estatuts de la UPC.
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