
 

Convocatòria d’eleccions parcials al Consell de Departament 2021 – Pàg. 1 de 3 
 

Convocatòria d’eleccions parcials per a la provisió de vacants al Consell del 
Departament de Física 2021 
 

Fets i fonaments de dret: 
 
1. L’article 9.3 del Reglament 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. Normativa de votació en urna electrònica, Acord 17/2020 aprovada pel Claustre Universitari que  regula 

el procés de votació en urna electrònica 
 

3. L’article 63 del Reglament electoral de la UPC, 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 del Consell 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 dels membres del 
Consell de Departament 2021 i requerir a la Secretaria Acadèmica 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. 
 
Les vacants que cal cobrir són: 
  

Representants Sectors 
 

12 (dotze) 
Agrupació dels sectors: 

- PDI-B1 (professorat associat): 4 vacants 
- PDI-B2 (personal investigador en formació que inclou becaris FPI, 

FPU, FI; estudiants de doctorat sense vinculació a la UPC del 
programa FIS o de programes compartits si el director/tutor és de 
FIS, personal de suport a la recerca (PSR) que siguin estudiants de 
doctorat del programa FIS o compartit): 4 vacants 

- PDI-B4 (PDI no doctor): 4 vacants 
4 (quatre) Sector EGM (Estudiants de Grau i Màster)1 

2 (dos) Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis) 
  
 
2. Com estableix l’article 33 del Reglamenta Electoral de la Universitat, correspon al secretari acadèmic 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 què s’ha aprovat i 
s’acompanya del calendari electoral. La publicació es fa mitjançant correu electrònic i  la plana de la intranet 
del Departament, habilitada per als processos electorals del Departament. El sistema de vot utilitzat serà el 

                                                 
1 Art. 57.4 El secretari o secretària d’unitat acadèmica ha de comunicar les vacants dels representants en els òrgans de govern de les unitats 
acadèmiques al Consell de l’Estudiantat i, en el cas dels centres docents, també a la corresponent Delegació d'Estudiants. La comunicació de les diferents 
fases del calendari es fa a traves de correu electrònic adreçat a totes les delegacions d'estudiants dels centres docents on el Departament imparteix 
docència. 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-de-consell-de-govern-2/8/aprovacio-del-reglament-dorganitzacio-i-funcionament-del-departament-de-fisica/8-22-aprovacio-reglament-fisica.pdf/@@display-file/visiblefile/8.22%20%20Aprovaci%C3%B3%20Reglament%20Fisica.pdf
https://govern.upc.edu/ca/claustre-universitari/claustre-universitari/sessio-2-2020-del-claustre-universitari/aprovacio-de-la-normativa-de-votacio-en-urna-electronica/aprovacio-de-la-normativa-de-votacio-en-urna-electronica/@@display-file/visiblefile/NORMATIVA%20VOTACI%C3%93%20URNA%20ELECTR%C3%92NICA_%20CU.pdf
https://govern.upc.edu/ca/claustre-universitari/claustre-universitari/sessio-2-2020-del-claustre-universitari/aprovacio-de-laplicacio-del-reglament-de-les-sessions-a-distancia-dels-organs-col-legiats-a-les-sessions-del-claustre-universitari-de-la-junta-electoral-duniversitat-i-de-les-juntes-electorals-dunitat-academica/annex-ii-reglament-electoral-de-la-upc-text-consolidat/@@display-file/visiblefile/Reglament%20electoral%20consolidat%20CU%2020201217%20amb%20%C3%ADndex%20navegable.pdf
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d’urna electrònica, regulat per l’Acord 17/2020 del Claustre Universitari, pel qual s’aprova la Normativa de 
votació en urna electrònica 
 

3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb les fases del calendari electoral que es detalla en l’annex 1 
d’aquesta convocatòria. L’article 36 del Reglament Electoral de la Universitat especifica les fases del calendari 
i els articles del  37 al 57 especifiquen el detall dels procediments de les diferents fases d’aquest procés 
electoral. 
 
4. Les candidatures es presentaran signades en el model normalitzat elaborat per la secretaria del 
Departament, que es farà públic a l’espai de la intranet 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 al secretari o secretària acadèmic, que les recull i 
n’estén la credencial si així ho demana la persona candidata, tal com estableix l'article 39 del Reglament 
Electoral de la Universitat. 
 
5. El període de votació començarà a les 10:00 AM del dia 10 de gener de 2022 i finalitzarà a les 09:59 AM  del 
dia 13 de gener de 2022 
 
6. L’escrutini s’iniciarà a partir de les 10:00 hores del dia 13 de gener de 2022  i el resultat es farà públic en el 
termini establert al calendari electoral de  l’annex 1. 
 
7. D’acord amb el calendari annex, el dia 03 de desembre de 2021  es realitzarà el sorteig dels membres de la 
mesa, els quals tindran dret a les despeses per desplaçament en el cas que vinguin de fora de Barcelona. 
 
Barcelona,  4 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Boronat Medico 
Director del Departament de Física 
 
 

https://govern.upc.edu/ca/claustre-universitari/claustre-universitari/sessio-2-2020-del-claustre-universitari/aprovacio-de-la-normativa-de-votacio-en-urna-electronica/aprovacio-de-la-normativa-de-votacio-en-urna-electronica/@@display-file/visiblefile/NORMATIVA%20VOTACI%C3%93%20URNA%20ELECTR%C3%92NICA_%20CU.pdf
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Annex 1. Calendari 2021 del procés electoral per a la provisió de vacants  al Consell de 
Departament 
 
VACANTS 

a) 12 (dotze) representants per l’agrupació del Sector PDI-B1 (Professorat associat), Sector PDI-B2 
(Personal investigador en formació) i el Sector PDI-B4 (PDI no doctor) 

b) 4 (quatre) representant del Sector EGM (Estudiantat de Grau i Màster). 
c) 2 (dos) representant del Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis). 

  
 

FASES del procés electoral Data inici  Data fi 

Tancament del cens 12 nov 2021   

Exposició publica del cens electoral provisional  17 nov 2021   

Període de presentació reclamacions al cens provisional (*) 18 nov 2021 fins 23 nov 2021 (13 h.) 

Publicació cens electoral definitiu 25 nov 2021   

Període de presentació candidatures 26 nov 2021 fins 01 des 2021 (13 h.) 

Proclamació provisional de les candidatures 02 des 2021   

Sorteig per a la designació dels membres de les meses 
electorals 

03 des 2021   

Període de presentació de reclamacions contra la publicació 
provisional de candidatures (*) 

07 des 2021 fins 13 des 2021 (13 h.) 

Proclamació definitiva de les candidatures 15 des 2021   

Període de la campanya electoral 16 des 2021 fins 07 gen 2022 

Inici votacions URNA ELECTRÒNICA 
 

10 gen 2022 (10:00 a. m.) 
 

Fi votacions URNA ELECTRÒNICA 
 

13 gen 2022 (09:59 a. m.) 
 

Proclamació provisional de candidatures electes 14 gen 2022   

Període de reclamacions contra la publicació provisional de 
les candidatures electes (*) 

17 gen 2022 fins 18 gen 2022 (13 h.) 

Proclamació definitiva dels resultats 19 gen 2022   

Publicació composició del Consell de Departament 24 gen 2022   
 

*** *** *** 
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. Han de 
presentar-se en el període previst al calendari electoral. Les candidatures, escanejades, s’hauran de fer arribar 
per correu electrònic i dirigides a: 

Marta Alarcon Jordan - Secretaria Acadèmica del Departament - E-mail secretari.fis@upc.edu 
 
que les recollirà, i n’estendrà credencial si ho demana la persona candidata. 

*** *** *** 
. 
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