CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2022
ANTECEDENTS :
1. El dia 1 de juny del 2012 varen entrar en vigor els Estatuts de la UPC (Acord de Govern
43/2012 de 29 de maig del 2012)
2. El Reglament Electoral de la UPC va ser aprovat pel Claustre Universitari del 2 de desembre
del 2014 (Acord 10/2014). Al seu Títol III es regulen les eleccions dels representants a la
Junta de Departament.
3. El Reglament d’Organització i Funcionament de TSC, aprovat pel Consell de Govern del 21
de juliol del 2014 (acord 146/2014), al seu Art. 20 estableix que els membres electius de la
Junta de Departament es renoven una vegada es renoven els membres electius del Consell.
4. El dia 29 de novembre del 2021 es van proclamar com a definitius els resultats de les darreres
eleccions al Consell de Departament de TSC, que es va contituir el 21 de desembre.
5. El Reglament Electoral de la UPC, al seu Art. 63.1, estableix, que correspon al Director del
Departament l’aprovació de la Convocatòria d’Eleccions dels representants als organs
col.legiats del Departament i el corresponent Calendari Electoral. El Secretari ha de fer
pública aquesta convocatòria d’eleccions, com a màxim, el dia hàbil següent a la data en què
s’ha pres aquest acord, pels mitjans previstos en aquest Reglament Electoral. També, a l’Art.
63.2 s’especifica que aquestes eleccions es fan, amb caràcter general, durant el primer
quadrimestre del curs acadèmic.
Per tant, com a Director de TSC

RESOLC :
PRIMER. Aprovar la convocatòria de les eleccions dels membres de la Junta de Departament
de TSC 2022 i el seu corresponent Calendari Electoral.
SEGON. Detallar el desenvolupament del procediment electoral en el document que acompanya
aquesta resolució, d’acord amb el Reglament d’Organització i Funcionament de TSC, el
Reglament Electoral de la UPC, els Estatuts de la UPC i la resta de normativa d’aplicació.
TERCER. Requerir a la Secretària la publicació d’aquesta resolució i el document que
s’acompanya amb el Calendari Electoral, com a màxim el dia hàbil següent a la data de la seva
adopció.
Barcelona, a 11 de Febrer del 2022

Jaume Comellas Colomé
Director de TSC

1

PROCEDIMENT D’ELECCIONS A LA JUNTA DE DEPARTAMENT DE TSC 2022
1. Els articles 33 i 63.1 del Reglament Electoral de la UPC estableixen que el Secretari ha de
publicar la Convocatòria d’Eleccions el dia hàbil següent a la data en què s’ha aprovat, i que
aquesta ha d’anar acompanyada del Calendari Electoral. També estableixen que el Secretari
ha de fer pública tota la informació relativa a les eleccions pels mitjans i recursos admesos en
la normativa vigent, sense perjudici que es publiqui en els mitjans de comunicació electrònics
utilitzats per la Universitat, i ha de procurar que se’n faci la màxima difusió possible.
En compliment del previst als articles esmentats, s’habilita la web del Departament
https://www.tsc.upc.edu/ca/presentacio/processos-electorals-1 com a mitjà de comunicació
electrònic, on es podran consultar els censos, la relació de candidatures i qualsevol altra
informació relacionada amb aquestes eleccions, on s’informarà de les diferents fases
d’aquestes eleccions i dels seus terminis.
2. D’acord amb l’article 21 del Reglament d’Organització i Funcionament de TSC,
2.1. La composició de membres electius (no nats) de la Junta de Departament de TSC és la
següent (entre els membres que formen part del Consell):
Sector o Estament
PDI-A (PDI doctor permanent)
PDI-B3 (PDI doctor no permanent)
PDI-B2 (Personal Investigador en formació)
PDI-B1 i PDI-B4 (Professorat Associat i PDI no Doctor)
PAS-F (PAS Funcionari)
PAS-L (PAS Laboral)
EGM (Estudiantat de Grau i Master)

Nombre de Representants
9
1
1
1
1
1
1

2.2. Són membres nats de la Junta de Departament l’Equip Directiu, els Delegats i Delegades
de Centre i la Responsable de la Gestió de Serveis Administratius i Econòmics.
2.3. S’han d’elegir 10 representants entre i pel PDI doctor, que formen part del col·lectiu dels
membres nats del Consell, repartits de forma proporcional entre el número de membres
del PDI-A i del PDI-B3. S’ha de garantir almenys un representant de cada col.lectiu.
2.4. La representació del PDI electiu del Consell de Departament, o PDI que forma part del
col·lectiu de membres electius del Consell de Departament, consta d’un representant del
PDI en formació (PDI-B2) i un representant del col·lectiu restant, format pel Professorat
Associat (PDI-B1) i el PDI no doctor (PDI-B4).
2.5. El representant del PAS Funcionari i el del PAS en règim de contractació Laboral s’han
d’elegir entre i pel Personal d’Administació i Serveis que forma part del Consell de
Departament.
2.6. El representant dels Estudiants s’ha d’elegir entre i pels estudiants que formen part del
Consell de Departament.
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3. Seran proclamats membres electes de la Junta de Departament de TSC les persones que
obtenen el nombre més gran de vots segons l’escrutini directe.
En cas d’empat, i d’acord a l’article 51 del Reglament Electoral de la UPC, s’estableix el
criteri de prioritat següent: la proclamació correspon al candidat o candidata del gènere que
tingui menys representació entre els candidats i candidates electes del col.legi electoral. Si
persisteix l’empat, un cop aplicat aquest criteri de prioritat, correspon a la Junta Electoral de
TSC determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar com a electe.
4. Les eleccions s’organitzaran d’acord amb el Calendari Electoral especificat a l’Annex 1
d’aquest document (Art. 35 i 36 del Reglament Electoral de la UPC) durant una sessió del
Consell de Departament asíncrona on l’únic punt de l’ordre del dia seran les eleccions a la
Junta.
5. El Cens Electoral s’elabora d’acord amb els criteris previstos a l’Article 9 i la Disposició
Addicional Cinquena del Reglament Electoral de la UPC.
6. El sistema de vot utilitzat serà el de l’urna electrònica. Les eleccions amb votació electrònica
es fan mitjançant una pantalla de votació (Art. 4 de la Normativa de Votació Urna Electrònica
de la UPC).
7. El Reglament Electoral de la UPC regula la presentació de candidatures, tot establint que les
sol·licituds de candidatura s’han de presentar signades per les persones que són candidates
d’acord amb el model normalitzat elaborat pel Secretari del Departament. La sol·licitud de
candidatura pot ser individual o col·lectiva.
8. El periode de votació començarà a les 10:00 AM del dia 9 de Març de 2022, i finalitzarà a les
9:59 AM del dia 10 de Març de 2022.
L’escrutini s’iniciarà un cop acabades les votacions (Art. 47 del Reglament Electoral de la
UPC), seguint la regulació descrita al seu Art.48.
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ANNEX I

Calendari del procés electoral de renovació de la Junta de Departament de TSC

11-2-22
11-2-22
11-2-22
16-2-22 (10h)
17-2-22
17-2-22
23-2-22 (11h)
23-2-22
24-2-22
2-3-22 (11h)
2-3-22
3-3-22
8-3-22
9-3-22 (10h)
10-3-22 (10h)
11-3-22
11-3-22
16-3-22 (10h)
16-3-22

Data tancament del cens electoral
Publicació cens electoral provisional (membres Consell Departament)
Inici presentació reclamacions al cens provisional
Final termini reclamacions al cens provisional
Publicació cens electoral definitiu
Inici presentació candidatures
Final termini presentació candidatures
Proclamació (i publicació) candidatures provisionals
Inici presentació reclamacions a les candidatures provisionals
Final termini reclamacions a les candidatures provisionals
Proclamació (i publicació) candidatures definitives
Inici campanya electoral
Final campanya electoral
Sessió de Consell de Departament asíncrona per iniciar les votacions
Es tanca l’urna electrònica i la sessió del Consell.
Publicació resultats prov. i proclamació provisional de candidatures electes
Inici presentació reclamacions contra la publicació provisional de candidatures electes
Final termini reclamacions contra la publicació prov. de candidatures electes
Publicació resultats definitius i proclamació definitiva de candidatures electes
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