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INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA EN  
CIÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT  

CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DEL  
CONSELL D’INSTITUT 

2013 
 
Antecedents 
 
L’article 87 dels Estatuts de la UPC, regula la composició del Consell d’Institut 
universitari de recerca. 
 
D’acord amb l’article 71 del Reglament Electoral de la Universitat, en les eleccions dels 
representants a les juntes de centre docent, els consells de departament i els consells 
d’institut universitari de recerca el reglament d’organització i funcionament de la unitat 
corresponent determina els sectors o classificacions electorals, d’acord amb el que 
estableix l’article 102 dels Estatuts de la Universitat, a més de les circumscripcions 
electorals corresponents. 
 
L’article  12 del reglament d’organització i funcionament de l’Institut Universitari de 
Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat especifica la composició del 
Consell d’Institut. 
 
Atès que el Consell de Govern celebrat el dia 8/10/2013 va aprovar el reglament 
d’organització i funcionament de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i 
Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC adaptat als nous Estatuts de la UPC (Acord 
núm. 165/2013), i que el nou reglament contempla una composició diferent a l’actual 
per al Consell d’Institut, 
 
Atès l’article 52.3 del Reglament Electoral de la Universitat, com a director d’institut 
universitari de recerca,  
 

 
ACORDO: 

 
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions a Consell d’Institut i requerir a la 
secretària o el secretari per tal que les organitzi.  
 
Aquest procés electoral es regeix pel Reglament Electoral de la Universitat i pel 
reglament d’organització i funcionament de l’Institut Universitari de Recerca en 
Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat. 
 
Els articles 3, 4 i 5 del Reglament Electoral de la Universitat, estableixen els requisits 
per a figurar com a elector o electora i elegible en el cens electoral. 
 
D’acord amb l’article 12 del reglament de l’Institut Universitari de Recerca en 
Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, la representació dels membres electius es 
reparteix en els sectors/classificacions i la representació següents: 
  

sectors/classificacions representants 

Personal investigador en formació adscrit o vinculat a l’institut universitari de 
recerca , personal docent i investigador no doctor adscrit o vinculat a l’institut 
universitari de recerca i professorat associat adscrit o vinculat a l’institut 
universitari de recerca 

1 

Personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut. 1 

Personal d’administració i serveis de les unitats tranversals de gestió que hi 
presten serveis. 

1 

Estudiants i estudiantes dels màsters universitaris dels quals l’institut 
universitari de recerca és responsable 

1 
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D’acord amb l’article 55 del Reglament Electoral, seran proclamades membres de 
l’òrgan col·legiat les persones que obtenen el nombre més gran de vots segons 
l’escrutini directe. En cas d’empat s’estableix el criteri de prioritat següent: la 
proclamació correspon al candidat o candidata del gènere que tingui menys 
representació entre els candidats o candidates electes del col·legi electoral. 
 
Si persisteix l’empat un cop aplicat aquest criteri de prioritat, correspon a la comissió 
electoral determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar. 
 
 
2. L’article 52 del Reglament Electoral de la Universitat estableix que el secretari/a 
acadèmic publica la resolució de la convocatòria de les eleccions el següent dia hàbil a 
la data en què s’ha adoptat. La publicació es fa mitjançant el web de l’Institut, així 
com els panells informatius instal·lats a l’Institut per difondre la informació 
electoral. 
 
3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en 
l’annex 1 d’aquesta convocatòria (article 37 del Reglament Electoral de la Universitat). 
 
4. La sol·licitud de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la 
persona candidata o persones candidates. Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els 
cognoms, el sector al qual es pertany, el DNI, o el número de qualsevol altre document 
acreditatiu, i la data. Han de presentar-se en el període previst al calendari electoral, i 
d’acord amb el model normalitzat elaborat pel secretari/a. (Article 40 del Reglament 
Electoral de la Universitat) 
 

 L’annex 2 de la convocatòria d’eleccions inclou els models de presentació de 
candidatures. 

 Les candidatures han de ser presentades al registre de l’Edifici Vèrtex de la 
UPC, per tal de comprovar que han estat presentades dins del termini 
establert al calendari electoral. 

 
5. 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) 
 
6. El secretari o la secretària de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la Sostenibilitat elabora el model oficial de les paperetes de vot (art. 
30 del Reglament Electoral de la Universitat). 
 
A les paperetes s’especifica clarament el nombre màxim de persones candidates que 
poden ser votades, seguint el procediment establert a l’article 54.2 del  Reglament 
Electoral de la Universitat). 
 
7. La jornada electoral serà el dia 17 de desembre de 2013 i es podrà exercir el dret 
de vot de 11 a 14 h ininterrompudament. 
 
8. L’escrutini s’iniciarà a les 14 h del dia 17 de desembre de 2013, una vegada 
finalitzat el termini de votació establert al calendari electoral (art. 47 de  Reglament 
Electoral de la Universitat). 
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9. El secretari o la secretària de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la Sostenibilitat ha de facilitar el model oficial de l’acta de constitució 
de la mesa electoral, i de l’acta d’escrutini. 
 
Cada mesa electoral adreça immediatament al secretari o la secretària de l’Institut 
Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat les actes de 
constitució de la mesa electoral i de l’escrutini, juntament amb les paperetes de votació 
la validesa de les quals s’ha negat o qüestionat, que són rubricades pels membres de 
la mesa (arts. 47 i 48 del Reglament Electoral de la Universitat). 
 
10. El dia 5 de desembre de 2013 es procedirà a realitzat el sorteig públic dels 
membres de les meses electorals, els  quals tindran dret a una indemnització igual a 
18,70 euros per persona en concepte de dietes, que hauran de tramitar a la unitat 
acadèmica. 
 
 
 
Barcelona, 4 de novembre de 2013 
  


