
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA 
DE INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA EN CIÈNCIA I  

TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT (IS.UPC) 
(2014) 

 
 
ANTECEDENTS 
 
 
L’article 88 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora es elegit pel 
Consell d’Institut Universitari de Recerca de la manera que determina el reglament de 
funcionament de l’institut, entre el personal docent i investigador doctor amb vinculació 
permanent a la Universitat i amb reconegut prestigi investigador contrastat. 
 
L’article 101 del Reglament Electoral de la Universitat preveu que si el reglament de 
l’institut universitari de recerca no determina el procediment per a l’elecció del director 
o directora, s’apliquen els articles referents a l’elecció de director o directora de 
departament. 
 
Els articles 97, 98 i 99 del Reglament Electoral de la Universitat, regulen el 
procediment d’elecció de director o directora de departament. 
 
Atès que el mandat de l’actual director/directora finalitza el 21.12.2014. 
 
Atès l’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, el/la director/directora, 
 
 
ACORDA 
 
1. Convocar eleccions a director o directora de l'INSTITUT UNIVERSITARI DE 
RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT (IS.UPC). 
 
Aquest procés electoral es regeix pel procediment electoral que regula el reglament 
d’organització i funcionament de l'INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA EN 
CIÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT (IS.UPC), pels Estatuts de la 
UPC i pel Reglament Electoral de la Universitat. 
 
D’acord amb l’article 99 del Reglament Electoral de la Universitat, en la primera 
votació, es proclama director o directora el candidat o la candidata que obté més de la 
meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament. 
 
Si cap candidat o candidata no obté aquesta majoria, es repeteix la votació 
immediatament o no més enllà dels tres dies hàbils següents. Només poden concórrer 
a aquesta segona votació els dos candidats o candidates que han obtingut en la 
primera votació el nombre més gran de vots. En cas d’empat, l’article 26.4 del 
reglament de l’Institut  preveu Si en la primera votació hi ha un empat que impedeix 
determinar els dos candidats o candidates que han de concórrer a la segona votació, 
l’empat es resol per votació del Consell. Si persisteix l’empat, l’empat es resol per 
sorteig. 
 
S’elegeix en segona votació el candidat o candidata que obté la majoria simple de 
vots. En cas d’empat, s’han de fer unes noves votacions, fins que es desfan els 
empats. Aquestes votacions s’han de dur a terme immediatament o no més enllà dels 
tres dies hàbils següents. 
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L’article 17.4 del reglament de l’Institut  preveu Per poder ser elegit director o directora 
en segona volta, si es produeix, es requereix, com a mínim, el 50% dels vots emesos 
vàlidament. 
 
 
2. Les votacions es celebraran en el transcurs de la reunió extraordinària del Consell 
de l’institut del dia 15 de Desembre de 2014 i es podrà exercir el dret de vot de de 
12:30 a 13:30h  ininterrompudament. 
 
3.. L’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, estableix que el secretari/a 
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 correu electrònic i la web de 
l'Institut. 
 
4. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en 
l’annex 1 d’aquest acord. (article 98 del Reglament Electoral de la Universitat). 
 
5. Les persones candidates han d’especificar 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, d’acord amb el model 
normalitzat elaborat pel secretari/a, i s’han d’adreçar al secretari/a que les registra i 
n’estén la credencial. 
 
(Articles 40 i 91 del Reglament Electoral de la Universitat) 
 
6. Les candidates o els candidats poden intervenir davant el Consell de l’institut durant 
la sessió convocada per a l’elecció, prèviament a la votació, en un ordre establert per 
sorteig. 
 
Així mateix, 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) 
 
7. Les paperetes de votació es confecciones d’acord amb el model previst a l’article 
26.3 del reglament d’organització i funcionament de l’institut. 
 
8. El secretari o la secretària de 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 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). 
 
9. El dia 9.12.2014 es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres de les 
meses electorals, els  quals tindran dret a una indemnització igual a 0,00 euros per 
persona en concepte de dietes, que hauran de tramitar a la unitat acadèmica 
 
Barcelona, 24 de Novembre de 2014 
 

 2 


