
 

 
 
PROCEDIMENT  DE LES ELECCIONS PER ESCOLLIR ELS 
MEMBRES ELECTIUS DEL CONSELL DE CAMPUS 2010-2011 
 
D’acord amb la Secretaria General de la UPC es posa en marxa el procediment 
d’eleccions als càrrecs afectats. 
 
MARC GENERAL 
Les eleccions les organitzen els secretaris acadèmics de l’EETAC i l’ESAB, 
amb el suport de la secretaria de direcció del Campus. 
 
S’han d’escollir els següents representants: 
 

- Vuit representants del PDI, membre de la Junta d’Escola de l’EETAC, 
elegits entre i pel PDI membre de la Junta. 
 
- Quatre representants del PDI,  membre de la Junta d’Escola de 
l’ESAB, elegits entre i pel PDI membre de la Junta. 
 
- Cinc representants de l’estudiantat elegits entre i per l’estudiantat 
membre de la Junta d’Escola de  l’EETAC. 
 
- Dos representants representants de l’estudiantat elegits entre i per 
l’estudiantat membre de la Junta d’Escola de  l’ESAB.  
 
 

CONSIDERACIONS SOBRE EL PROCEDIMENT D’ELECCIONS 
 
L'elecció dels diferents representants serà per sufragi universal, lliure i directe 
del col·lectiu corresponent i es realitzarà per mitjà d'urna i d'una mesa electoral. 
 
Candidatures 
Els candidats poden presentar la seva candidatura al Secretaria de Direcció de 
Campus. 
Es podrà fer mitjançant correu electrònic a l’adreça: cbl.eleccions@upc.edu 
Les reclamacions s’hauran de presentar a la mateixa bústia. 
 
Vot anticipat 
Les paperetes per a la votació seran facilitades per la Secretaria de Direcció de 
Campus. 
Es podrà emetre el vot anticipat en un sobre tancat lliurat personalment i en el 
termini establert a Secretaria de Dircció de Campus, en el qual constarà el 
nom, signatura i cos de l’elector. Dins del sobre hi haurà d’haver una fotocòpia 
del DNI de l’elector. La papereta oficial de les votacions estarà dins d’un altre 
sobre tancat. 
 
 
 



 

 
Mesa electoral 
Hi haurà una mesa electoral ubicada a l’Edifici de Campus, amb una urna per 
cadascun dels col·lectius específics  
La Mesa establirà la distribució de les persones que tindran cura de cada urna. 
 
Proclamació d’elegits 
Seran declarats electes els candidats que obtinguin major nombre de vots, els 
empats es resoldran per sorteig entre els candidats implicats. 
 
L’horari de les votacions serà de 11 h a les 15 h. Els escrutinis començaran 
després i seran públics. A l’escrutini hi seran presents els membres de la mesa 
que signaran una única acta. 
 

Els resultats es faran públics pels mitjans de difusió habituals al Campus del 

Baix Llobregat. 


