
 
 

ACTUALITZACIÓ DEL NOMBRE DE REPRESENTANTS DE LA JUNTA D’ESCOLA 
DE L’ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I 

AUDIOVISUAL DE TERRASSA, ESEIAAT  
2016 

 
 
Antecedents 
 
EL 14 de gener de 2016, el director de l’ESEIAAT va convocar les eleccions per els 
representants a la Junta d’Escola de l’ESEIAAT. 
 
D’acord amb l’article 71 del Reglament Electoral de la Universitat, en les eleccions dels 
representants a les juntes de centre docent, el reglament d’organització i funcionament 
de la unitat corresponent determina els sectors o classificacions electorals, d’acord amb 
el que estableix l’article 102 dels Estatuts de la Universitat, a més de les 
circumscripcions electorals corresponents. 
 
Atès que l’Acord 124/2015 del Consell de Govern de la UPC aprovat el 23 de juliol de 
2015 estableix que, una vegada aprovada la creació de l’ESEIAAT per la Generalitat de 
Catalunya, el Consell de Govern de la UPC aprovarà un reglament provisional de la 
nova Escola.  
 
Atesa l’aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’ESEIAAT pel Consell 
de Govern de la UPC: Acord 159/2015 amb data 8 d’octubre de 2015. 
  
L’article 12 del reglament d’organització i funcionament de L’ESEIAAT especifica la 
composició de la Junta d’Escola. 
 
Des del dia 14 de gener que es va convocar les eleccions i fins avui dia 25 de gener, 
s’ha produït un canvi en un dels membres nats de la Junta d’Escola que provoca 
modificacions en les places inicialment convocades, i, en virtut del principi d’economia 
processal que ha de ser tingut en compte en aquest supòsit. 
 
ACORDO: 
 
Actualitzar l’Annex I de relació de sectors i circumscripcions per l’elecció de membres 
electes a la Junta d’Escola de la convocatòria de 14 de gener de 2016 per el canvi en 
un dels membres nats de la Junta d’Escola que s’ha produït entre el dia 14 de gener que 
es va convocar les eleccions fins avui dia 25 de gener de 2016. 
 
 
Terrassa, 25 de gener de 2016 
 
 
 
 
 
Miguel Mudarra 
Director ESEIAAT 
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Annex I: relació de sectors i circumscripcions per l’elecció dels membres 
electes de la Junta d’Escola 
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