CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS/AS AL
CONSELL DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA I ENGINYERIA NÀUTIQUES
(2018)

Antecedents
La secció 2, article 13 del Reglament del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
regula la composició del Consell del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.
Segons l’article 74 del Reglament Electoral de la UPC, i d’acord amb l’article 83.2 dels
Estatus, com a mínim els dos terços dels membres dels consells de departament ha de
ser personal docent i investigador doctor. Si degut a les altes i baixes dels membres nats
dels òrgans de govern s’incompleix la condició de composició, s’han de convocar
eleccions.

ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions al Consell de departament i requerir a la
secretària o el secretari per tal que les organitzi.
D’acord amb l’article 13 del reglament del Departament de Ciència i Enginyeria
Nàutiques, la composició del Consell del Departament estarà formada pels següents
membres nats i la representació dels membres electius es reparteix en els sectors i la
representació següents:
Estaments
PDI
Cap d’administració
PAS
EGM
Resta de representants (PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4)
TOTAL CONSELL

Nombre de representants
14 (membres nats)
1 (membre nat)
1
2
4
22

2. Segons l’article 52.3 de la Secció III del Reglament electoral de la UPC és el director
o directora del departament qui aprova la convocatòria d’eleccions dels representants
dels estudiants/es als òrgans col·legiats i el calendari electoral corresponent. El
secretaria o secretària del departament publica la resolució de la convocatòria de les
eleccions el dia hàbil següent a la data en què s’ha pres l’acord, pels mitjans admesos.
3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari electoral que es determina
en l’annex 1 d’aquest acord (article 36 del Reglament electoral de la UPC ).
4. La sol·licitud de candidatura poden tenir caràcter individual o col·lectiu i ha d’estar
signada per la persona candidata o persones candidates, dins del termini no inferior a
tres dies hàbils previst al calendari electoral. Si es tracta d’una candidatura individual, el
nom i els cognoms de la persona, el sector i la classificació, si s’escau, a què pertany i
el número de document nacional d’identitat o d’un document identificatiu equivalent. Si
es tracta d’una candidatura col·lectiva, el nom i els cognoms de tots els candidats i
candidates, la denominació col·lectiva, el nom i els cognoms de tots els candidats i
candidates, la denominació de la candidatura, el sector i la classificació, si s’escau, a
què pertany i els números de document nacional d’identitat o d’un document identificatiu
equivalent.
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5. El secretari o la secretària del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques elabora
el model oficial de les paperetes de vot (art. 30)
A les paperetes s’especifica el procés electoral al què correspon; els cognoms i el nom
dels candidats o candidates proclamats en els terminis previstos reglamentàriament
d’acord amb l’ordre de presentació i, en el cas de les candidatures col·lectives, amb
l’ordenació interna presentada per la candidatura i el nombre màxim de candidats o
candidates que es poden votar, d’acord amb el que preveu l’article 54.2 del reglament
electoral.
7. La jornada electoral serà el dia 15 i 16 de novembre de 2018 i es podrà exercir el dret
de vot electrònic de 10:00 del dia 15 a les 10:00 del dia 16 ininterrompudament.
8. L’escrutini s’iniciarà a les 11:00 hores del dia 16 de novembre de 2018, una vegada
finalitzat el termini de votació establert al calendari electoral (art. 47 del reglament).
10. El dia 9 de Novembre de 2018 es procedirà a realitzat el sorteig públic dels membres
de les mesa electoral.

A Barcelona el dia 16 d’Octubre de 2018
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