
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER C O B R I R  V A C A N T S  A L CONSELL DE 
DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELÈCTRICA 

 
Es convoquen eleccions per cobrir  vacants de membres electes del Consell de 
Departament, de conformitat amb l’article 13 del reglament del Departament 
d’Enginyeria Elèctrica i atenent a les disposicions del Capítol 2 del TITOL IV del reglament 
electoral de la UPC (document Claustre Universitari 10/2014). 
 
ELECCIONS A CONVOCAR:  

 
• Professorat associat (PDI-B1), Personal investigador en formació (PDI-B2) i Personal 

docent i investigador no doctor (PDI-B4): 11 vacants 
• Personal d’administració i serveis adscrit al departament: 4 vacants  
• Estudiantat de grau i màster universitari que rep ensenyaments del Departament: 3 

vacants 
 

Les electores i els electors únicament poden votar a favor de candidates o candidats que 
han estat proclamats en els terminis previstos reglamentàriament (l’article 64 de l’actual 
del reglament electoral de la UPC). 
 
CALENDARI ELECTORAL: 

 
Dates  
16/11/2016 Tancament del cens electoral 
23/11/2016 Exposició del cens provisional 
28/11/2016 Termini per presentar reclamacions contra el cens provisional al 

secretari acadèmic 
29/11/2016 Publicació del cens definitiu 
2/12/2016 Termini presentació de candidatures al secretari acadèmic 
5/12/2016 Proclamació provisional de candidatures 
12/12/2016 Termini per presentar reclamacions  contra la proclamació provisional 

de les candidatures al secretari acadèmic 
13/12/2016 Proclamació definitiva de candidatures 
13/12/2016 Data del sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral 
14/12/16 al 9/1/17 Durada de la campanya electoral 
9/1/16 al 12/1/17 Termini per a l’exercici del vot anticipat 
13/1/2017 Data i horari de la Jornada electoral 
13/1/2017 Data de la proclamació provisional dels candidats o candidates electes 
16/1/17 al 17/1/17 Data per presentar reclamacions contra la proclamació provisional dels 

candidats o candidates electes al secretari acadèmic 
18/1/2017 Data de proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 
 

Reclamacions / Impugnacions 
Les  reclamacions  es  resoldran  en  la  Junta  Electoral  del  departament,  que  té  la 
composició que s’estableix a l’article 19 de l’actual Normativa electoral de la UPC.  

 
Barcelona, 22 de novembre de 2016 

 
 

Joan Rull Duran 
Secretari del Departament 


