CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CAP DE LA SECCIÓ D’ARQUITECTURA
TÈCNICA, RESPONSABLES D’ÀMBITS I REPRESENTANTS ELECTIUS DEL
CONSELL DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA DE L’ARQUITECTURA
Preàmbul
El proppassat 6 d’abril, el director de Departament va convocar eleccions per
escollir al Cap de la Secció d’Arquitectura Tècnica, als responsables d’Àmbit i
als membres electius del Consell. Un cop iniciat el procés electoral es va
detectar un error en els censos del PAS, només hi constava el PAS de la UTG
de l’ETSAB, però no els de l’ETSAV i l’EPSEB. Això afectava a d’altres censos,
ja que hi ha membres del Departament que són PAS i PDI a l’hora. Per aquest
motiu, la Junta Electoral del Departament va decidir anul·lar les eleccions i
demanar al Director que tornés a convocar-les. Des de Secretaria General ens
van demanar que esperéssim fins que aclarissin com s’havien de fer els censos.
Finalment, ahir vam tenir resposta, confirmant que cal considerar el PAS de
les tres UTG.
Eleccions i procés electoral
Seguint el que s’estableix el “Reglament electoral” de la UPC i el “Reglament
del Departament de Tecnologia a l’Arquitectura”, es convoquen eleccions als
càrrecs i representants del Consell següents:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cap de la Secció d’Arquitectura Tècnica
Responsables dels Àmbits Departamentals que modifiquin el seu cens
amb la incorporació de professorat provinent de l’antic CA2.
Un representant del sector EGM (estudiantat de grau o de màster
universitari) que rep ensenyaments del Departament dins de l’any
acadèmic corresponent, escollit d’entre els representants a les juntes
d’escola de l’ETSAB, l’ETSAV i l’EPSEB.
Un representant del Personal d’Administració i Serveis adscrit al
Departament o que presti servei directe al Departament pertanyent a
les UTG que hi donen servei, escollit per i entre aquests col·lectius.
Un representant del PDI-B2 (personal investigador en formació).
Representants de l’agrupació dels sectors de les classificacions PDIB1 (professorat associat) i PDI-B4 (personal docent no doctor o no
permanent), de manera proporcional al número total de professors
que hi hagi en cada una d’aquests dos sectors d’aquestes dues
classificacions i d’acord al procediment d’assignació del nombre de
representants a elegir que regula l’article 34 del Reglament electoral
de la UPC. En el cas que, com a resultat del procediment d’assignació,

una de les dues classificacions no assoleixi el nombre d’un
representant, s’agruparan aquestes dues classificacions.
Cap de Secció i Responsables d’Àmbit
El reglament del departament, en els seus articles 44, 45, 48 i 49 regula els
caps de secció i els responsables d’àmbit. Les eleccions d’aquests òrgans
unipersonals cal fer-los seguint l’article 90 del Reglament electoral de la UPC
(Veure Annex I), on s’entén que no cal fer reunió de Consell Extraordinari, sinó
que cal reunir als membres de la Secció i als membres de cada un dels Àmbits
(només els que tenen l’àmbit en qüestió com a àmbit principal).
Tot i que seguirem un calendari únic, les votacions es faran en dos dies
consecutius. El dia 12 de juny s’escolliran els responsables d’Àmbit, el dia 13
de juny s’escolliran el cap de Secció d’Arquitectura Tècnica i els membres
electius del Consell.
Membres electius del Consell
La composició del Consell del Departament està regulada per l’article 14 del
reglament (Veure Annex I). En aquest cas es renovaran tots ja que tots els
sectors i classificacions que queden representats al Consell per membres
electius varien la seva composició amb la incorporació dels professors de la
Secció d’Arquitectura Tècnica.
Reunions i vot anticipat
Per escollir als Responsables d’Àmbit es demana als actuals Responsables
d’Àmbit que convoquin la reunió el dia 12 de juny del seu àmbit per procedir
a l’elecció. En el cas de l’Àmbit de Materials de Construcció, que actualment
no té Responsable, es demana al professor Joaquim Montón Lecumberri que
convoqui la reunió d’aquest àmbit per procedir a la votació. De la mateixa
manera, se’ls hi demana que recullin el vot anticipat. El secretari del
Departament s’encarregarà d’organitzar les meses electorals de cada Àmbit.
Respecte a les eleccions al Cap de la Secció d’Arquitectura Tècnica, es demana
al subdirector del Departament, Joan Ramon Rosell que convoqui la reunió el
dia 13 de juny per procedir a la votació. De la mateixa manera, se li demana
que reculli el vot anticipat. El secretari del Departament s’encarrega
d’organitzar la mesa electoral de la Secció.
Per a l’elecció dels membres electius del Consell, que es faran el dia 13 de
juny, el secretari el Departament s’encarrega d’organitzar les meses
electorals, el vot anticipat i les votacions. Hi haurà una sola mesa electoral per
a tot el departament i les urnes se situaran a la 7a. planta de l’ETSAB de 9:00
a 13:00.
El reglament electoral no obliga a fer vot anticipat, però li hem afegit per
afavorir la participació.

Convocatòria
Exposat tot l’anterior, resolc la convocatòria d’eleccions segons el calendari
que es detalla a continuació:
Fases del Procés
Dates
Data tancament dels censos
18/05/17
Publicació censos provisionals
24/05/17
Reclamacions als censos provisionals (a migdia - data límit)
29/05/17
Publicació censos definitius
29/05/17
Presentació candidatures (a migdia - data límit)
29/05/17
Publicació candidatures provisionals
1/06/17
Reclamacions candidatures provisionals (a migdia - data límit)
6/06/17
Publicació candidatures definitives
6/06/17
Sorteig membres meses electorals
6/06/17
Campanya electoral (data límit)
11/06/17
Vot anticipat (abans de les reunions dels àmbits - data límit)
11/06/17
Votacions responsables d’Àmbit
12/06/17
Votacions Cap de Secció Arquitectura Tècnica i
13/06/17
membres electius del Consell
Publicació resultats provisionals
13/06/17
Reclamacions als resultats provisionals (a migdia - data límit)
16/06/17
Publicació resultats definitius
16/06/17
Convocatòria Consell de Departament
16/06/17
Reunió Consell de Departament (9:00 del matí)
23/06/17
Renovació de la Junta de Departament
23/06/17

Josep Ignasi de Llorens
Director del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura

Pere Cruells
Secretari del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura
Barcelona, 18 de maig de 2017

Annex I
Reglament Departament TA
Article 14. Composició
El Consell de Departament està format per:
1. Membres nats
D’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts de la UPC són membres nats del Consell:
a) El director o directora.
b) Els subdirectors o subdirectores.
c) El secretari o secretària.
d) El cap d'administració de la UTG que presta servei a la seu del Departament o la persona
que n'exerceixi les funcions o la persona en qui delegui.
e) El personal docent i investigador doctor adscrit o vinculat al Departament, que ha de
constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell. És a dir, tots els membres
del sector PDI-A i de la classificació PDI-B3.
f) Els caps de seccions departamentals.
g) Els responsables d’àmbits de coneixement departamentals.
2. Membres electius
a) Un representant del sector EGM (estudiantat de grau o de màster universitari) que rep
ensenyaments del Departament dins de l’any acadèmic corresponent, escollit d’entre els
representants a les juntes d’escola de l’ETSAB, l’ETSAV i l’EPSEB.
b) Un representant del Personal d’Administració i Serveis adscrit al Departament o que
presti servei directe al Departament pertanyent a les UTG’s que hi donen servei, escollit
per i entre aquests col·lectius.
c) Un representant del PDI-B2 (personal investigador en formació).
d) La resta fins a completar un terç de la totalitat dels membres del Consell arrodonint a
l’enter immediatament inferior de representants de l’agrupació dels sectors de les
classificacions PDI-B1 (professorat associat) i PDI-B4 (personal docent no doctor o no
permanent), de manera proporcional al número total de professors que hi hagi en cada
una d’aquests dos sectors d’aquestes dues classificacions i d’acord al procediment
d’assignació del nombre de representants a elegir que regula l’article 34 del Reglament
electoral de la UPC. En el cas que, com a resultat del procediment d’assignació, una de
les dues classificacions no assoleixi el nombre d’un representant, s’agruparan aquestes
dues classificacions.
L’elecció dels membres electius es realitzarà en circumscripció única. Els representants seran
elegits per i entre el seu sector, classificació o agrupació de classificacions corresponent.
--Article 44. El cap de secció
Cada secció departamental ha de tenir un cap, que n’exerceix la representació i col·labora amb
el director o directora del Departament en la gestió ordinària de la secció.
El cap de secció ha de ser un professor o professora permanent amb dedicació a temps complet
del sector PDI-A o de les classificacions PDI-B3 o PBI-B4 que pertanyi a la secció departamental.
Article 45. Elecció i mandat del cap de secció
El cap de secció s’elegeix i es revoca d’entre i per tots els membres de la secció departamental.
El termini del mandat del cap de secció és de 2 anys, amb possibilitat de perllongar el mandat
durant 2 anys més.

El procediment d’elecció s’ha d’ajustar al que estableix l’article 90 del Reglament electoral de la
UPC per a l’elecció de director o directora de departament.
--Article 48. El responsable d’àmbit de coneixement
Cada àmbit de coneixement departamental ha de tenir un responsable, que n’exerceix la
representació i col·labora amb el director o directora del Departament en la gestió ordinària de
l’àmbit de coneixement.
El responsable d’àmbit de coneixement ha de ser, llevat que no sigui possible, un professor PDIA, que pertanyi a l’àmbit de coneixement.
Article 49. Elecció i mandat del responsable d’àmbit de coneixement
El responsable d’àmbit de coneixement s’elegeix i es revoca per tots els membres de l’àmbit de
coneixement departamental que el tinguin com a àmbit principal.
El termini del mandat del responsable de l’àmbit de coneixement és de 2 anys, amb possibilitat
de perllongar el mandat durant 2 anys més.
El procediment d’elecció s’ha d’ajustar al que estableix l’article 90 del Reglament electoral de la
UPC per a l’elecció de director o directora de departament.

Reglament Electoral UPC
Article 90. Procediment d’elecció de director o directora de departament
1. En l’elecció de director o directora només són obligatòries les fases del calendari
electoral següents:
a. Termini de presentació de candidatures.
b. Data de proclamació provisional de candidatures, mitjançant la publicació
d’aquestes.
c. Termini de presentació de reclamacions contra la proclamació provisional de
candidatures.
d. Data de proclamació definitiva de candidatures, mitjançant la publicació
d’aquestes.
e. Durada i dates de la campanya electoral.
f. Data de la sessió extraordinària del Consell de departament i horari previst per a
la votació.
2. El director o directora en funcions convoca una sessió extraordinària del Consell, que
s’ha de celebrar en el termini màxim de deu dies des de la data de proclamació definitiva
de les candidatures, perquè s’elegeixi un nou director o directora.
3. Són membres del Consell a l’efecte d’aquesta elecció tots els membres nats del Consell i
els membres electius que ho siguin en el moment en què acaba el mandat del director o
directora.
4. Els candidats o candidates tenen dret a intervenir davant del Consell durant la sessió
convocada per a l’elecció, prèviament a la votació i en un ordre que s’estableix per
sorteig.
5. En primera votació, es proclama director o directora el candidat o candidata que obté
més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament.
6. 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.
7. S’elegeix en segona votació el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots.

8. En el cas d’un únic candidat o candidata, només es fa una votació i surt elegit si satisfà
les condicions establertes al seu reglament d’organització i funcionament. En cas que el
reglament no estableixi cap condició addicional de les esmentades al punt 9, serà elegit
per majoria simple de vots.
9. El reglament d’organització i funcionament de la unitat pot especificar condicions
addicionals sobre el suport rebut per un candidat o candidata perquè l’elecció sigui
vàlida.

Annex II
Calendari per a les eleccions a Cap de Secció d’Arquitectura Tècnica, Responsables d’Àmbit i
representants al Consell del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura.

