
 
ESCOLA D’ENGINYERIA DE BARCELONA EST – EEBE 

 

Convocatòria Eleccions a Junta d’Escola - 2022 

El procés electoral es regeix pels Estatuts de la Universitat, pel Reglament Electoral de la 

Universitat i pel Reglament d’organització i funcionament de l’Escola d’Enginyeria de 

Barcelona Est (EEBE). 

L’article 80.2 dels Estatuts de la UPC regula la composició de la Junta de centres docents. 

D’acord amb l’article 63.1 del Reglament Electoral de la UPC, correspon a la directora de 

l’Escola  fer la convocatòria d’eleccions dels representants als òrgans col·legiats de les seves 

unitats i el calendari electoral corresponent.  

Segons l’article 14.1. del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola d’Enginyeria 

de Barcelona Est, la Junta s’elegeix per a un període de quatre anys. Atès que el darrer 

procés electoral de Junta d’Escola es va convocar al 2018, la directora ha acordat convocar 

les eleccions per a la renovació total de la Junta d’Escola de l’EEBE (Acord 

DEEBE/2022/01). 

El sistema de vot utilitzat serà l’urna electrònica. Les persones electores i elegibles són 

les persones que figuren en el cens electoral. 

Per a tot el procés electoral s’ha habilitat un espai a la web de l’Escola amb el següent link:  

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/processos-electorals/eleccions-a-

junta-descola-2022/proces-electoral 

Aquest procés està organitzat d’acord amb el calendari presentat a l’annex 1 (article 35 del 

Reglament Electoral de la Universitat). 

La sol·licitud de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la persona 

candidata o persones candidates. Han de presentar-se en el període previst al calendari 

electoral, emplenant el formulari que hi ha a la web de l’Escola. 

Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, les persones candidates 

poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d'anuncis per exposar-hi 

la propaganda electoral (Article 42 del  Reglament Electoral de la Universitat). 

Les votacions es faran electrònicament. El període de votació serà des del dia 16 de gener 

de 2023 a les 10:00 h fins al 19 de gener de 2023 a les 9:59 h, ininterrompudament. 

La secretària de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) ha de facilitar a la Mesa 

Electoral el model oficial de l’acta de constitució de la mesa electoral electrònica, i de l’acta 

d’escrutini. 

L’escrutini s’iniciarà a les 11 hores del dia 19 de gener de 2023, d’acord amb l’establert al 

calendari electoral (art. 48 i 49 de  Reglament Electoral de la Universitat). 

El dia 20 de desembre de 2022 es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres de 

les meses electorals.  

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/processos-electorals/eleccions-a-junta-descola-2022/proces-electoral
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/processos-electorals/eleccions-a-junta-descola-2022/proces-electoral


 
 
 
D’acord amb el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est (EEBE), la informació relacionada amb la composició de la Junta es la 
següent:  
 
Article 12. Composició  

La Junta del centre docent està formada per: 

1.Membres nats 

D’acord amb l’article 80.2 del Estatuts de la UPC són membres nats de la 
Junta: 

a)    El director o directora. 

b)    Els subdirectors i subdirectores. 

c)    El secretari o secretària. 

d)    El o la responsable de la UTG que presta serveis a l’EBEE. 

e)    El delegat o delegada dels estudiants i estudiantes del centre docent. 

f)     Un representant de cadascun dels departaments davant del director o 
directora de l’EEBE, amb docència assignada a l’EEBE i amb un encàrrec 
superior a l’1% de l’encàrrec de l’EEBE. Aquest representant serà nomenat 
entre el personal docent i investigador adscrit o vinculat a l’EEBE que 
pertany al departament, i que tingui dedicació a temps complert. 

g)    Els coordinadors o coordinadores de les titulacions de grau de l’EEBE.  

  

2. Membres electius 

a) Sector PDI-A (professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat): 
52 representants menys el nombre de membres nats del sector PDI-A. 
 

b) Sector PDI-B (personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior): 
15 representants menys el nombre de membres nats del sector PDI-B. 

 

c) Sector PAS (personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola o a la unitat 

transversal de gestió que presta serveis a l’Escola): 11 representants 

menys el nombre de membres nats del sector PAS.  

 

d) Sector EGM (estudiants de grau i màster): 22 representants menys el 

nombre de membres nats del sector EGM. 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2022 

 



 
ANNEX 1 

 

ESCOLA D’ENGINYERIA DE BARCELONA EST – EEBE 
 

Calendari Eleccions a Junta d’Escola – 2022 

 

21/11/2022 Tancament del cens electoral 

23/11/2022 Publicació cens provisional  

24/11/2022-28/11/2022 Període de reclamacions al cens provisional 

29/11/2022 Publicació cens definitiu 

30/11/2022 Inici presentació candidatures 

13/12/2022 Final presentació candidatures 

14/12/2022 
Publicació provisional candidatures  

15/12/2022-19/12/2022 Període reclamacions candidatures provisionals 

20/12/2022 Sorteig públic de la Mesa Electoral 

21/12/2022 Publicació candidatures definitives 

9/01/2023 Inici campanya electoral 

13/01/2023 Fi campanya electoral 

16/01/2023 10 h 

 

Inici votació electrònica 

19/01/2023 09:59 h 

  

Fi votació electrònica 

19/01/2023 11:00 h Obertura urna electoral 

20/01/2023 Publicació resultats provisionals 

20/01/2023 Inici reclamacions als resultats provisionals  

24/01/2023 

 
Final reclamacions resultats provisionals 

26/01/2023 Proclamació definitiva dels resultats 

 

FESTIUS:  

dimarts 1 de novembre, dimarts 6 de desembre, dijous 8 de desembre de 2022 

No lectiu del 23 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 

 


