
 

 

CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS AL               

CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA (2016) 

 

ANTECEDENTS: 

 

1. El Consell de Govern, en la sessió del 26 de maig de 2016, va aprovar el reglament 

d'organització  i  funcionament  del  Department  de  Física.  Amb  l’entrada  en  vigor 

d’aquest reglament el Departament entra en règim de funcionament ordinari.  

2. El  Claustre  Universitari  de  la  UPC  va  aprovar, mitjançant  l’acord  núm.  4/2014,  la 

modificació  del  Reglament  Electoral  de  la  UPC  per  la  qual  s’estableix  que 

“Les   vacants   que   es   produeixin   en   els   òrgans   col∙legiats   es   cobreixen 

anualment mitjançant   una   convocatòria   d’eleccions   parcials   durant   el   primer  

quadrimestre  de l’any acadèmic”. 

3. El Reglament Electoral de la UPC, a l’article 63, estableix que correspon al director o 

directora de les unitats acadèmiques l’aprovació de la convocatòria d’eleccions dels 

representants  als  òrgans  col∙legiats  de  les  seves  unitats  i  el  calendari  electoral 

corresponent. 
 

Per tant, com a director del Departament de Física  
 

RESOLC: 

 

PRIMER. Aprovar la convocatòria i el calendari de les eleccions a membres electes del 

Consell de Departament. 

 

SEGON.  Detallar,  en  document  que  acompanya  a  aquesta  resolució,  el 

desenvolupament  del  procediment  electoral,  d’acord  amb  el  Reglament  del 

Departament, el Reglament Electoral de la UPC i la resta de normativa d’aplicació. 

 

TERCER.  Requerir  a  la  secretària  acadèmica  la  publicació  d’aquesta  resolució,  el 

document que l’acompanya i el calendari electoral, el dia hàbil següent a la data de la 

seva adopció. 

 

Barcelona, 23 de setembre de 2016 

 

 

 

 

 

Daniel CRESPO ARTIAGA 

Director  



 

 

PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS AL                  

CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA (2016) 

 

1. El  Reglament  Electoral  de  la  UPC  estableix  que  el  secretari  o  la  secretària  de  la  unitat 

acadèmica  ha  de  fer  pública  tota  la  informació  relativa  al  procés  electoral  pels  mitjans 

admesos en  la normativa vigent. En compliment del previst, s’habilitarà un espai al  tauler 

d’anuncis de la seu del Departament, on es podrà consultar tota la informació relacionada 

amb  aquest  procés  electoral.  Aquesta  informació  es  reproduirà  al  web  del  Departament 

(http://fisica.upc.edu/)  per facilitar‐ne la difusió.  

 

2. D’acord amb l’article 15.1 del Reglament d’organització i funcionament del Departament de 

Física, són membres nats del Consell: 

a) El director o directora. 

b) Els subdirectors o subdirectores. 

c) El secretari  o secretària. 

d) El cap o la cap d’administració o la persona que n’exerceixi les funcions. 

e) El personal docent o investigador doctor adscrit o vinculat al departament (PDI‐ A i 

PDI‐B3), que ha de constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell.  

D’acord amb l’article 15.2 del Reglament del Departament de Física, els membres electius 

del Consell són: 

a) Quatre  representants  del  personal  d’administració  i  serveis  adscrits  al 

Departament o que hi prestin serveis. 

b) Quatre representants del personal investigador en formació (PDI‐B2). 

c) Quatre representants dels i les estudiants de grau i màster universitari que reben 

els ensenyaments del Departament dins de l’any acadèmic. 

d) Fins a un màxim d’un terç del total de membres del Consell elegit d’entre i per el 

personal docent dels sectors PDI‐B1 i PDI‐B4 que no en siguin membres nats. 

 

3. Seran proclamats membres electes del Consell  les persones que obtinguin el nombre més 

gran  de  vots  segons  l’escrutini  directe.  En  cas  de  empat,  aquest  es  desfà  seguint  la 

normativa vigent (Article 51 del Reglament Electoral de la UPC). 

 

4. El  procés  electoral  s’organitzarà  d’acord  amb  el  calendari  que  es  determina  a  l’annex  I 

d’aquest acord i que es publicarà separadament al taulell i al web indicats al punt 1. 

 

5. El sistema de vot utilitzat serà el d’urna tradicional. 

 

6. Els votants que vulguin votar anticipadament han de fer la sol∙licitud al secretari acadèmic, 

qui  facilitarà  el  sobre  i  la  papereta  de  vot  oficials  i  les  instruccions  per  emetre  el  vot 

anticipat. Els vots hauran de arribar dins del període establert al calendari.  

 

 

 



 

 

7. L’article  39  del  Reglament  Electoral  regula  el  mecanisme  de  presentació  de  les 

candidatures. Les sol∙licituds s’han de presentar signades per els candidats d’acord amb el 

model normalitzat elaborat per la secretària acadèmica. 

 

8.  El  sorteig  dels  membres  de  la  mesa  electoral  es  realitzarà  d’acord  amb  el  calendari 

electoral. 

 

   



 

 

ANNEX I: CALENDARI ELECTORAL PER L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS AL 

CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA (2016) 

 

26 de setembre  Data de tancament del cens electoral 

3 d’octubre  Publicació dels censos provisionals 

4 d’octubre a les 10h  Inici període de reclamacions/rectificacions 

7 d’octubre a les 14h  Fi període de reclamacions/rectificacions 

10 d’octubre  Publicació dels censos definitius 

11 d’octubre a les 10h  Inici de la presentació de les candidatures 

17 d’octubre a les 14h  Fi de la presentació de les candidatures 

18 d’octubre a les 10h  Proclamació provisional dels candidats 

18 d’octubre a les 10:30h  Inici període de reclamacions 

21 d’octubre a les 14h  Fi període de reclamacions 

24 d’octubre  
Proclamació definitiva dels candidats (10h) 

Sorteig dels membres de la mesa electoral (12h) 

25 d’octubre a les 10h 

Inici de la campanya electoral 

Inici  del  període  de  sol∙licitud  i  lliurement  del  vot 
anticipat 

2 de novembre a les 14h  Fi període sol∙licitud vot anticipat 

4 de novembre a les 14h 
Fi de la campanya electoral 

Data límit per lliurar el vot anticipat 

7 de novembre (10h a 15h) 
VOTACIONS a la Seu del Departament de Física (B4‐B5, 

2n pis) 

8 de novembre  Proclamació dels candidats electes 

9 de novembre a les 10h  Inici període de reclamacions 

11 de novembre a les 14h  Fi període de reclamacions 

14 de novembre  Proclamació definitiva dels candidats electes 


