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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS A  LA JUNTA DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA. Novembre-desembre de 
2021 

 
Fets i fonaments de dret: 
 
1. L’article 7.3 del Reglament d’Organització i Funcionament del Departament de Física indica que, per proveir 

les vacants dels òrgans col·legiats s’apliquen els criteris que estableix l’article 57 del Reglament Electoral de 
la Universitat, que expressa que les vacants es cobreixen, com a mínim, mitjançant una convocatòria 
d’eleccions parcials durant el primer quadrimestre de l’any acadèmic. 

 
2. L’article 63 del Reglament Electoral de la Universitat, estableix que correspon al director/directora de les 

unitats acadèmiques l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels representants als òrgans col·legiats  i el 
calendari electoral corresponent.   

 
Atès que hi ha vacants en la composició de la Junta del Departament i d’acord amb el que preveu el Reglament 
del Departament, els Estatuts i el Reglament electoral de la UPC,  
 
Resolc, 
 
1. Aprovar la convocatòria i el calendari de les eleccions parcials per a la provisió de vacants del PAS de la Junta 
de Departament de Física i requerir al secretaria Acadèmic per tal que les organitzi.  
 
Aquest procés electoral es regirà pel procediment electoral que regula el Reglament Electoral de la Universitat, 
pel que regula el Reglament d’Organització i Funcionament del Departament de Física i per les especificacions 
descrites a les bases d’aquesta convocatòria. 
 
El Reglament Electoral de la Universitat estableix els requisits per a figurar com a elector o electora i elegible en 
el cens electoral. L’article 21.b) del Reglament del Departament, especifica els membres electius que es reparteix 
en els sectors. 
Els sectors dels que cal proveir vacants són: 
 

Sectors Representants 
Sector PAS, personal d'administració i serveis 1 (un) representant, elegit 

entre i pels membres del 
Consell d'aquest sector 

 
2. Com estableix l’article 33 del Reglament Electoral de la Universitat, correspon a la secretaria acadèmica del 
Departament la publicació de la convocatòria i de tota la informació relativa al procés electoral pels mitjans i 
recursos admesos a la normativa vigent, com a màxim el dia hàbil següent a la data en que s’ha aprovat i 
s’acompanya del calendari electoral. La publicació es fa mitjançant correu electrònic i a la plana web del 
Departament habilitada per als processos electorals del Departament.  

 

3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb les fases del calendari electoral que es detalla en l’annex 1 
d’aquesta convocatòria, seguint allò establert pel Reglament Electoral de la Universitat. 
 
4. Les candidatures es presentaran signades en el model normalitzat elaborat per la secretaria del Departament, 
que es farà públic al web del Departament habilitat per aquest procés electoral. En aquest model, s’especificarà 
el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document  acreditatiu,  el nom del sector al que es 
presenta com a candidat/candidata i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral i 
s’han d’adreçar per correu electrònic a la secretaria acadèmica del Departament, que les recull i n’estén la 
credencial si així ho demana la persona candidata. 
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5. Les votacions es celebraran en el transcurs de la reunió extraordinària del Consell del Departament, el dia 
25/11/2021 i es podrà exercir el dret de vot de 11:00 a 12:00 hores ininterrompudament. L’escrutini s’iniciarà a 
partir de les 12:00 hores i el resultat es farà públic en el termini establert al calendari electoral detallat a l’annex 
1 de aquesta convocatòria 
 
6. El secretari acadèmic del Departament facilitarà, el dia de les votacions el link a la urna electrònica 
 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
Jordi Boronat Medico 
Director del Departament  
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Annex 1. Calendari electoral de les eleccions parcials a la Junta de Departament. Novembre-Desembre de 2021 
Sistema de votació: urna electrònica 
Les vacants a cobrir són: 

→ 1 representant del sectors de Personal d’Administració i Serveis (PAS), , elegit entre i pels membres del Consell de aquest sector 
 

FASES Data inici  Data fi 

Publicació provisional del cens d’electors i elegibles, i  
Inici presentació reclamacions al cens provisional (*) 

 18 de novembre de 
2021 

Fins  19 de novembre de 2021 (12:00h) 

Publicació definitiva del cens d’electors i elegibles 19 de novembre de 
2021 

  

Termini de presentació de les candidatures 22 de novembre de 
2021 

fins 23 de novembre de 2021(12:00h) 

Data de proclamació provisional de les candidatures 
 

23 de novembre de 
2021 

  

Termini per presentar reclamacions contra la proclamació 
provisional de candidatures (*) 

Dt 23 de novembre 
2021 

fins 24 de novembre de 2021 (12:00h) 

Data de proclamació definitiva de candidatures 24 de novembre de 
2021 

  

Votacions: Consell extraordinari d’urna 25 novembre 2021  De 11:00 a 12:00 hores. 

Data de la proclamació provisional dels candidats o 
candidates electes 

25 novembre 2021     

Reclamacions contra la proclamació provisional de 
candidats o candidates electes (*) 

25 novembre 2021   fins Dm 30 novembre 2021 (12:00h) 

Data proclamació definitiva de candidats o candidates 
electes 

1 de desembre 
2021 

  

Publicació composició de la Junta de Departament 1 de desembre 
2021 

  

 
*** *** ****** *** *** 

Procediment de presentació de candidatures: les persones candidates presentaran la seva candidatura signada 
en el model normalitzat disponible a l’espai de la intranet del Departament habilitat per aquest procés electoral, 
que especificarà el nom i els cognoms, el DNI o el número de qualsevol altre document acreditatiu, el nom del 
sector o agrupació de sectors  al que es presenta com a candidat/candidata i la data. Les candidatures, 
escanejades, s’hauran de fer arribar per correu electrònic, en el termini establert al calendari i dirigides a: Marta 
Alarcon Jordan - Secretaria Acadèmic del Departament - E-mail: marta.alarcon@upc.edu, que les recollirà, i 
n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata. 
 

*** *** *** 
 (*) La Junta Electoral del Departament és l’òrgan encarregat de supervisar els processos electorals de la unitat, amb la finalitat de garantir-
ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d’interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen. Resoldrà totes les 
reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals del Departament. Contra 
les resolucions de la Junta Electoral del Departament es pot interposar un recurs d’alçada davant la Junta Electoral d’Universitat. Articles 
del 17 al 21 del Reglament electoral de la UPC. Acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, del 2 de desembre. 
 

https://intranet.eel.upc.edu/ca/documents-mac/eleccions/junta-electoral-departament.-composicio-i-funcions
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/claustre-universitari/acord-10-2014-reglament-electoral-upc/view
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