
 

 
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER PLACES VACANTS DELS REPRESENTANTS DEL PDI-
B1 AL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA DE L’ARQUITECTURA 
 
             Barcelona, 23 de maig de 2019 
 
Motivació 
 
El mes de desembre de 2018 es van fer eleccions per a les places vacants del PDI-B1 al Consell, 
però van ser anul·lades per diversos motius, el més destacable que el cens estava malament. En 
el moment de tornar a convocar aquestes mateixes eleccions, tres professors han passat a ser 
lectors. Això ha modificat la composició del Consell i ha augmentat el número de places dels 
representants del PDI-B1. 
 
El reglament actual del Departament TA, referent al representants dels sectors PDI-B1 i B4 al 
consell diu:  
 
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 PDI-B1 (professorat associat) i PDI-B4 (personal docent no doctor o no 
permanent), assegurant que hi hagi com a mínim tres representants del PDI-B1 i quatre del PDI-B4. 
 
Tenint en compte el número total de PDI-B1 i PDI-B4 i la proporció entre doctors i no doctors en el 
Consell, tenim 6 places vacants per a representants del PDI-B1.  
 
 
 
Convocatòria d’eleccions a places vacants del Consell de Departament 
 
Exposat tot l’anterior, resolc la convocatòria d’eleccions per cobrir 6 places vacants dels 
representants del PDI-B1 segons el calendari que es detalla a continuació: 
 

 
 
 
 



 

Fases del Procés Dates 
Data tancament dels censos 03/06/19 
Publicació censos provisionals 11/06/19 
Inici reclamacions als censos provisionals 11/06/19 
Final reclamacions als censos provisionals (fins a les 12:00) 14/06/19 
Publicació censos definitius (a les 12:00) 14/06/19 
Inici presentació candidatures (a partir de les 12:00) 14/06/19 
Final presentació candidatures (fins a les 12:00) 19/06/19 
Publicació candidatures provisionals (a les 12:00) 19/06/19 
Inici reclamacions a les candidatures provisionals 19/06/19 
Final reclamacions a les candidatures provisionals (fins a les 12:00) 25/06/19 
Publicació candidatures definitives (a les 12:00) 25/06/19 
Sorteig membres meses electorals (a les 13:00 a la 7a. planta ETSAB) 25/06/19 
Inici vot anticipat 25/06/19 
Final vot anticipat (fins a les 12:00) 27/06/19 
Inici campanya electoral 25/06/19 
Final campanya electoral 27/06/19 
Votacions (de 9:00 a 13:00) 28/06/19 
Publicació resultats provisionals (a les 14:00) 28/06/19 
Inici reclamacions als resultats provisionals 28/06/19 
Final reclamacions als resultats provisionals (fins a les 12:00) 03/07/19 
Publicació resultats definitius (a les 14:00) 03/07/19 
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