ESMENES A LA CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA DE
CENTRE I DELEGATS/DES DE TITULACIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR
D’ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA,
ESEIAAT 2021-22
Antecedents
Dilluns 24 de gener de 2022 es va reunir la Junta Electoral de l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) en relació
amb la Convocatòria per a l’elecció de delegat/da de centre i delegats/des de titulació
de ESEIAAT 2021-22.
A la reunió es van resoldre incidències relacionades amb el calendari de les eleccions,
totes elles indicades per la Secretaria General de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Aquest document informa de les decisions de la Junta Electoral en compliment
del Reglament Electoral
Com a Secretari Acadèmic,

ACORDO:
1. Esmenar el calendari de les eleccions de Delegat/da de Centre (de l’ESEIAAT) i
Delegats/des de Titulació de l’ESEIAAT 2021-22 en els aspectes següents (que
modifiquen la convocatòria inicial):
Punt 7. La votació serà electrònica i el període de votació serà des del dia 2 de
febrer de 2022 a les 10:00 fins el dia 7 de febrer de 2022 a les 9:59, durant el qual
es podrà exercir el vot ininterrompudament.
Punt 8. L’escrutini s’iniciarà a les 11:00 h del dia 7 de febrer de 2022, una vegada
finalitzat el termini de votació establert al calendari electoral (article 48 de Reglament
Electoral de la Universitat).

Annex 2: Es modifica en els termes anteriorment descrits.

Terrassa, 26 de desembre de 2021

Jorge Macanás
Secretari Acadèmic
Escola Superior d’Enginyeries
Industrials, Aeroespacials i
Audiovisuals de Terrassa.
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Annex II: calendari del procés electoral

L’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA DE CENTRE I DELEGATS/DES DE TITULACIÓ DE
L’ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL
DE TERRASSA, ESEIAAT
2021-22
Tancament del cens electoral

28 de novembre de 2021

Exposició pública cens electoral provisional i inici de
reclamacions al cens provisional

21 de desembre de 2021

Fi reclamacions cens electoral provisional (12:00h)

23 de desembre de 2021

Publicació cens electoral definitiu
Inici presentació de candidatures

10 de gener de 2021

Fi presentació de candidatures (12:00 h)

17 de gener de 2021

Publicació provisional de candidatures i inici de reclamacions
a la publicació provisional de candidatures (13:00)

17 de gener de 2021

Fi de reclamacions a la publicació provisional de candidatures
(12:00 h)
Proclamació definitiva de candidatures
Sorteig del membres de la mesa electoral
Inici de la campanya electoral
Fi de la campanya electoral

10 de gener de 2021

20 de gener de 2021
21 de gener de 2021
24 de gener de 2021
24 de gener de 2021
28 de gener de 2021

Jornades de votació electrònica (des de les 10:00 h dia 2/2 fins
2, 3, 4 i 7 de febrer de 2022
a les 9:59 h dia 7/2)
Proclamació de candidatures electes

10 de febrer de 2022
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CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA DE CENTRE I
DELEGATS/DES DE TITULACIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES
INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA, ESEIAAT
2021-22
Antecedents
El Reglament de Règim Intern de la Delegació d’Estudiants de L’ESEIAAT estableix la
convocatòria d’eleccions a delegat/da de curs i titulació anualment.
El Secretari o Secretària de l’ESEIAAT és el/la responsable de la realització del cens
d’estudiants i estudiantes per a l’elecció de delegats o delegades de curs i titulació.
Com a Secretari Acadèmic,

ACORDO:
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions de Delegat/da de Centre (de l’ESEIAAT) i
Delegats/des de Titulació de l’ESEIAAT 2021-22.
Aquest procés electoral es regeix pel Reglament Electoral de la Universitat i pel
Reglament de Règim Intern de la Delegació d’Estudiants de L’ESEIAAT
El Secretari Acadèmic efectua la proclamació definitiva dels resultats i en fa la
publicació. En cas d’empat, correspon a la Junta Electoral de l’ESEIAAT determinar per
sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar.
En l’annex I es relacionen el nombre de Delegats i Delegades de cada Titulació.
El Secretari Acadèmic efectua la proclamació definitiva dels resultats i en fa la
publicació. En cas d’empat s’estableix el criteri de prioritat següent: la proclamació
correspon al candidat o candidata del gènere que tingui menys representació entre els
candidats o candidates electes del col·legi electoral. Si persisteix l’empat un cop aplicat
aquest criteri de prioritat, correspon a la Junta Electoral de l’ESEIAAT determinar per
sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar.
2. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en
l’annex 2 d’aquesta convocatòria (article 36 del Reglament Electoral de la Universitat).
3. La sol·licitud de candidatura a Delegat/da de Centre és individual i ha d’estar signada
per la persona candidata. Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els cognoms, la titulació a
la 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, i d’acord amb el model
normalitzat elaborat per la Secretària. (article 39 del Reglament Electoral de la Universitat).
4. La sol·licitud de candidatura a Delegats/des de Titulació pot ser individual o col·lectiva.
En qualsevol cas ha d’estar signada per la persona candidata o les persones candidates.
Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els cognoms, la titulació a la qual es pertany, el DNI,
o el número de qualsevol altre document acreditatiu, i la data. Han de presentar-se en
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el període previst al calendari electoral, i d’acord amb el model normalitzat elaborat per
la Secretària. (article 39 del Reglament Electoral de la Universitat).
5. 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).
6. Les pantalles de votació es confeccionen d’acord amb els criteris que estableix l’article
6 de la Normativa de votació en urna electrònica.
7. La votació serà electrònica i el període de votació serà des del dia 2 de febrer de
2022 a les 10:00 fins el dia 4 de febrer de 2022 a les 9:59, durant el qual es podrà
exercir el vot ininterrompudament.
8. L’escrutini s’iniciarà a les 11:00 h del dia 4 de febrer de 2022, una vegada finalitzat
el termini de votació establert al calendari electoral (article 48 de Reglament Electoral de la
Universitat).

9. El Secretari Acadèmic 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 a la secretària de l’ESEIAAT les actes de
constitució de la mesa electoral i de l’escrutini. (article 48 i 49 del Reglament Electoral de la
Universitat) degudament signades.

10. El dia 24 de gener de 2022 es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres
de la mesa electoral.
Terrassa, 20 de desembre de 2021

Jorge Macanás
Secretari Acadèmic
Escola Superior d’Enginyeries
Industrials, Aeroespacials i
Audiovisuals de Terrassa.
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Annex I: relació del nombre de Delegats i Delegades de cada titulació.
Els delegats són per titulació i curs segons el llistat següent.
o

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 3 delegats pel curs 1
 2 delegats pel curs 2
 2 delegats pel curs 3
 2 delegats pel curs 4

o

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
 1 delegat pel curs 1
 1 delegat pel curs 2
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 1 delegat pel curs 1
 1 delegat pel curs 2
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Graus en Enginyeries Industrials (part comuna):
 10 delegats pel grup 12, corresponent als cursos 1 i 2.

o

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte:
 1 delegat pel curs 2
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria Elèctrica:
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica:
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria Mecànica:
 1 delegat pel curs 3
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o

 1 delegat pel curs 4
Grau en Enginyeria Química:
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil:
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals:
 1 delegat pel curs 1
 1 delegat pel curs 2
 1 delegat pel curs 3
 1 delegat pel curs 4

o

Màster Universitari en Enginyeria Industrial:
 2 delegats pel curs 1
 2 delegats pel curs 2

o

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica:
 1 delegat pel curs 1
 1 delegat pel curs 2

Si un estudiant es troba matriculat en més d’un curs, apareixerà, i per tant votarà, en el curs a
on tingui un major nombre de crèdits matriculats.
Per estudiants i estudiantes matriculats en dues titulacions, apareixerà, i per tant votarà, en la
titulació d’origen, la primera en la qual s’ha matriculat.
Per les titulacions amb doble docència (cursos “A” i “B”) els estudiants votaran i podran ser
escollits independentment si estan cursant les assignatures en quadrimestre natural (A) o no
natural (B).
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Annex II: calendari del procés electoral

L’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA DE CENTRE I DELEGATS/DES DE TITULACIÓ DE
L’ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL
DE TERRASSA, ESEIAAT
2021-22
Tancament del cens electoral

28 de novembre de 2021

Exposició pública cens electoral provisional i inici de
reclamacions al cens provisional

21 de desembre de 2021

Fi reclamacions cens electoral provisional (12:00h)

23 de desembre de 2021

Publicació cens electoral definitiu
Inici presentació de candidatures

10 de gener de 2021

Fi presentació de candidatures (12:00 h)

17 de gener de 2021

Publicació provisional de candidatures i inici de reclamacions
a la publicació provisional de candidatures (13:00)

17 de gener de 2021

Fi de reclamacions a la publicació provisional de candidatures
(12:00 h)
Proclamació definitiva de candidatures
Sorteig del membres de la mesa electoral
Inici de la campanya electoral
Fi de la campanya electoral

10 de gener de 2021

20 de gener de 2021
21 de gener de 2021
24 de gener de 2021
24 de gener de 2021
28 de gener de 2021

Jornades de votació electrònica (des de les 10:00 h dia 2/2 fins
2, 3 i 4 de febrer de 2022
a les 9:59 h dia 4/2)
Proclamació de candidatures electes

9 de febrer de 2022
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