CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE MEMBRES ELECTIUS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA
SECTOR ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER‐CURS 2019‐20

ANTECEDENTS:
PRIMER: L’article 13 del Reglament de funcionament del Departament de Representació
Arquitectònica defineix la composició del seu Consell. En quan als membres electius del sector
estudiant de grau i màster (EGM), el seu representant ha rebre ensenyaments del Departament
dins de l’any acadèmic corresponent.
ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de noves eleccions per escollir representant del sector d’estudiants de
Grau i Màster, que reben ensenyaments del Departament a l’ETSAB, ETSAV i EPSEB, al Consell del
Departament de Representació Arquitectònica.
2. D’acord amb l’article 13.2 a) del Reglament del Departament de Representació Arquitectònica
la representació del sector d’estudiants de grau i màster universitari (EGM) que rep
ensenyaments del Departament, és d’un representant.
3. Aquest procés electoral es regeix pel Reglament Electoral de la Universitat, pel Reglament
d’organització i funcionament del Departament, i la resta de normativa que hi és aplicable.
4. L’article 85 del Reglament Electoral de la Universitat estableix que el secretari/a acadèmic
publica la resolució de la convocatòria de les eleccions com a màxim el dia hàbil següent a la data
en què s’han aprovat.
5. Tota la informació relativa a aquestes eleccions estarà disponible a la de la pàgina web del
Departament (https://ra.upc.edu/ca).
6. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en l’annex 1
d’aquesta convocatòria.
7. La convocatòria i el calendari s’enviarà a les tres delegacions d’estudiants (ETSAB, ETSAV i
EPSEB) a través dels seus correus electrònics institucionals per facilitar la màxima difusió possible
entre l’estudiantat.
8. El sorteig públic de les meses electorals es realitzarà el dia 11 de desembre de 2019.
9. La sol∙licitud de candidatura ha d’estar signada per la persona candidata. Ha de presentar‐se
en el període previst al calendari electoral, i d’acord amb el model normalitzat elaborat pel
secretari. Les candidatures s’hauran de lliurar personalment al secretari acadèmic, Jordi Xiqués
Triquell o a la suport administratiu Olga Guijarro Fayol o a la cap de la secció de l’ETSAV, Isabel
Crespo Cabillo.
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Oficina Secretaria del Departament: ETSAB. Av. Diagonal, 649, 2a. Planta. Despatx DA‐210.
Horari: de 9:30 a 13:30h. Si no és possible en aquest horari trucar per telèfon al Departament
per concretar hora (93 401 63 84/93 401 63 83).
Oficina Secretari Acadèmic del Departament: EPSEB. Av. Dr. Marañón, 44‐50. Despatx 213, 2a.
Planta. Tel 93 401 62 67.
Oficina Cap de la Secció de l’ETSAV: ETSAV. C/Pere Serra, 1‐15. Sant Cugat del Vallès. Despatx
Dibuix Tècnic. 2a. Planta Tel. 93 401 78 57.
10. Els candidats o candidates que vulguin fer campanya electoral podran publicar en format pdf
la propaganda electoral al web del departament. A tals efectes hauran de lliurar presencialment
l’arxiu pdf a la suport administratiu, Olga Guijarro, dins l’horari habitual de secretaria.
11. La votació es farà des del 14 de gener de 2020 a les 10:00h. fins el 17 de gener de 2020 a les
9:59h., i es realitzaran a través del sistema de vot electrònic.
12. Qualsevol reclamació sobre aquest procediment s’haurà d’adreçar a la Junta Electoral del
Departament. Les reclamacions al cens provisional d’electors i a la proclamació provisional de les
candidatures s’hauran de lliurar personalment al secretari acadèmic del Departament Jordi
Xiqués Triquell (jordi.xiques @upc.edu), tel. 93 401 62 67).
13. D’acord amb l’article 54 del Reglament Electoral de la UPC, un cop resoltes les reclamacions,
la junta electoral corresponent efectua la proclamació definitiva dels resultats i el secretari
responsable de l’elecció en fa la publicació. En cas de empat pel que fa al nombre de vots entre
candidats o candidates, la qual cosa impedeix proclamar‐los com a electes, s’estableix el següent
criteri de prioritat: a) Primerament s’aplica la prioritat de gènere que tingui menys representació
entre els candidats o candidates ja electes del col∙legi electoral. b) si la prioritat de gènere no es
pot aplicar, es determina el candidat electe per sorteig.
Barcelona, 19 de novembre de 2019.

Lluís Giménez Mateu
Director
Departament de Representació Arquitectònica
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CALENDARI ELECCIONS MEMBRES ELECTES AL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA ‐ SECTOR D'ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER 2019/20 ‐ ANNEX 1
FASES PROCÈS ELECTORAL
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Tancament del cens
Exposició pública del cens electoral provisional
Reclamacions al cens provisional
Publicació del cens definitiu
Presentació de les candidatures
Proclamació provisional de les candidatures
Sorteig per a la designació dels membres de
les meses electorals
Reclamacions contra la proclamació provisional de
les candidatures
Proclamació definitiva de les candidatures
Campanya electoral
Votacions
Proclamació provisional dels candidats electes
Reclamacions contra la proclamació provisional
els candidats electes
Publicació resultats definitius

21/11/2019
26/11/2019
Inici reclamacions al cens provisional
26/11/2019
29/11/2019
Fi reclamacions al cens provisional
04/12/2019
Publicació del cens definitiu
04/12/2019
Inici presentació candidatures
11/12/2019
Fi presentació candidatures (fins a les 12:00h)
11/12/2019
Proclamació provisional de les candidatures
11/12/2019
Sorteig membres de les meses electorals (13:00h. a la Seu del Departament)
11/12/2019
Inici reclamacions contra la proclamació privisional de les candidatures
17/12/2019
Fi reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (fins a les 12:00h)
19/12/2019
Proclamació definitiva de les candidatures
07/01/2020
Inici campanya electoral
13/01/2020
Fi campanya electoral
Votació electrónica
14/01/2020 a les 10:00h. fins 17/01/2020 a les 9:59h.
17/01/2020
Proclamació provisional dels candidats o candidates electes
17/01/2020
Inici reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes
21/01/2020
Fi reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (fins a les 12:00h)
22/01/2020
Publicació resultats finals

Tancament del cens

Exposició pública del cens electoral provisional
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