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APROVACIÓ PER  LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN DE MESURES 

EXCEPCIONALS EN RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS ELECTORALS 

 

ANTECEDENTS DE FET  

 

PRIMER.  ‐  El Reglament electoral de  la UPC el  va  aprovar el Claustre Universitari,  a 

proposta del Consell de Govern, mitjançant l’Acord núm. 10/2014 de 2 de desembre.   

 

El  Claustre  Universitari  també  va  aprovar,  a  proposta  del  Consell  de  Govern,  la 

Normativa de votació en urna electrònica, mitjançant  l’Acord núm. 3/2016, de 20 de 

desembre. 

 

SEGON. – La Secció  II de  la Normativa de votació en urna electrònica    (articles 8  i 9) 

regula les meses electorals que, segons preveu el seu article 8.1,  estan formades per un 

president o presidenta i nou vocals.  

 

D’acord amb el que estableix  l’article 9 aquestes meses electorals s’han de constituir 

com a mínim vint‐i‐quatre hores abans de l’inici del període de votacions i en el moment 

de la constitució el president o presidenta inicia el sistema de votació electrònica, el qual 

genera  dues  claus  criptogràfiques,  la  de  codificació/xifrar  i  la  desxifradora.  La  clau 

desxifradora es divideix en fraccions  i es distribueix entre els membres presents de  la 

mesa electoral electrònica,  aquestes  fraccions es  fan  secretes  codificant‐les  amb els 

certificats digitals de cadascun dels membres. Per tant per a cada procés electoral s’ha 

de constituir, de forma presencial,  una mesa electoral de 10 persones (mínim cinc) amb 

la possibilitat d’assistència d’interventors o  interventores  i  els membres de  la Mesa 

d’Administració que siguin necessaris.   

 

L’article 13 de  la Normativa de votació en urna electrònica  regula  l’escrutini  i  també 

estableix que la mesa electoral s’ha de reunir de manera presencial en el lloc i la data 

que estableix la convocatòria, per realitzar l’escrutini. 
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TERCER.‐  El  primer  quadrimestre  del  curs  acadèmic  és molt  intens  pel  que  fa  a 

processos electorals. Gairebé  totes  les unitats acadèmiques han dur a terme algun 

procés  electoral:    cobrir  les  vacants  dels  representants  dels  òrgans  col∙legiats  o  

renovar‐los  per  expiració  del  mandat,  o  bé  elecció  de  director/directora  o 

degà/degana  de  centre  docent.  Atès  que  a  la  UPC  hi  ha  cinquanta  unitats 

acadèmiques, i en aplicació dels articles 57.1 i 63.2 del Reglament Electoral,  es preveu 

una alta concentració de processos electorals entre els mesos de setembre de 2020 a 

gener de 2021. 

 

QUART.  –  La  situació  declarada  de  pandèmia  internacional  i  emergència  sanitària 

ocasionada  pel  COVID‐19  ha  donat  lloc  a  que  els  poders  públics  hagin  adoptat 

múltiples mesures urgents i excepcionals amb l’objecte de protegir la salut i seguretat 

de les persones. Aquestes mesures també han afectat a l’activitat de les universitats 

i  ha  implicat  que  els  òrgans  col∙legiats  i  unipersonals  d’aquesta Universitat  hagin 

adoptat  acords,  resolucions  i  instruccions  amb  l’objecte  de  prevenir  els  riscos  de 

contagis  i  possibles  rebrots  i,  alhora,  garantir  en  la mesura  que  sigui  possible  la 

prestació del servei públic de l’educació superior. 

 

CINQUÈ. – En aquests moments es troba en funcionament la Fase de represa del Pla 

de  desconfinament  aprovada  pel  Consell  de Govern  de  la UPC mitjançant  l’Acord 

CG/2020/05/04, de 2 de  juliol.   Les mesures en  les que es fa especial referència en 

aquesta etapa, amb  l’objectiu de garantir  la màxima prestació del servei públic tot 

preservant  les  mesures  de  protecció  i  minimització  del  risc,  estan  basades 

fonamentalment en:  la distància de seguretat, mesures de prevenció personal, neteja 

i desinfecció i procediments d’actuació en la detecció de casos i contactes. 

 

En  l’àmbit  de  la  Generalitat  de  Catalunya  el  Comitè  Tècnic  del  PROCICAT  per 

emergències associades a malalties transmissibles  emergents amb potencial d’alt risc 

va aprovar en data 29 de juny de 2020 el “PLA SECTORIAL D’UNIVERSITATS”.  

 

El punt "Mesures de protecció i organitzatives" d’aquest Pla diu: 
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 "S’haurà  de  prioritzar  la  videoconferència  per  a  reunions  que  hagin  de 

comportar desplaçaments entre els campus."    

 

D’altra banda el Ministeri d’Universitats ha elaborat el document: "Recomendaciones 

del Ministerio  de Universidades  a  la  comunidad  universitaria  para  adaptar  el  curso 

universitario 2020‐2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las 

universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID‐19”, de data de   10 de 

juny de 2020 (amb una versión actualizada de 31 de agosto de 2020). 

 
A  la pàgina 3 de  l'Annex  “Medidas de prevención e higiene  frente a COVID‐19 para 

centros universitarios en el curso 2020‐2021”, dins de l’apartat  III “Principios básicos de 

prevención  frente  a  COVID‐19  para  los  centros  universitarios”  i  al  seu  punt  1.  

“Limitación de contactos”, hi diu: 

 
"Los centros universitarios promoverán que las reuniones de coordinación y 

otras actividades no docentes, se realicen de forma telemática siempre que 

sea posible."  

 
 

SETÈ.  –  En  la  situació  actual  de  pandèmia  i  de  risc  de  rebrots  la  composició  i 

funcionament de les meses electorals per a les votacions en urna electrònica, a més del 

requisit de presencialitat, presenten els inconvenients següents: 

 

 Tots els membres de  la mesa han de manipular el mateix ordinador  (l'únic 

ordinador on es pot introduir el PIN per cada fracció de la clau criptogràfica).  

 Les targetes criptogràfiques les manipulen diverses persones. 

 Les persones de  serveis generals que gestionen  l'urna electrònica o  les que 

formen  part  de  la  mesa  d’administració  s'han  de  desplaçar  als  campus 

territorials.  

 En el cas que hi hagi més de 10 persones a les reunions s'hauran de fer partides 

en  dos  períodes  de  temps,  la  qual  cosa  incrementa  recursos  de  temps  de 

personal. 
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La correcció d’aquests  inconvenients, presentaria un alt cost de  recursos humans  i 

materials, amb el corresponent perjudici organitzatiu. 

 

Per tal de minimitzar els riscos per a  la salut de  les persones que  intervenen en els 

processos electorals i també com a mesura de prevenció de riscos laborals, es fa del 

tot necessari permetre que les reunions de les meses electorals amb votació en urna 

electrònica  no  siguin  presencials  i,  per  això,    es  necessari  que  es portin  a 

terme  amb  el mecanisme d’ús de certificats digitals generats i emmagatzemats per 

la  pròpia  plataforma  de  vot  electrònic,  a  través  dels  serveis  proveïts  de  forma 

consorciada  amb  les  universitats  públiques  catalanes.  En  el  cas  dels  processos 

electorals d'elecció de director/directora o degà/degana de centre docent, per la seva 

singularitat, es podran portar a  terme mitjançant el sistema de votació electrònica 

amb claus criptogràfiques o bé mitjançant el mecanisme d’ús de certificats digitals 

generats  i emmagatzemats per  la pròpia plataforma de vot electrònic, a través dels 

serveis proveïts de forma consorciada amb les universitats públiques catalanes. 

 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER. ‐ L’aprovació del reglament electoral és una competència atribuïda al Claustre 

de la UPC per l’article 101 dels Estatuts, i, per tant, ordinàriament li correspon aprovar, 

si s’escau, les eventuals modificacions.  

SEGON. ‐ L’apartat k) de l’article 59 dels Estatuts de la UPC atribueix la següent funció al 

Consell de Govern: 

“Adoptar  decisions  pròpies  de  la  competència  del  Claustre  Universitari, 

sempre que ho justifiquin raons d’urgència i que no es refereixi a l’aprovació 

dels  Estatuts  i  les  seves modificacions o  a  la  convocatòria  extraordinària 

d’eleccions a rector o rectora. Les decisions adoptades han de ser sotmeses 

al Claustre Universitari perquè les ratifiqui en la següent sessió ordinària o, 

si escau, extraordinària” 

La necessitat de dur a terme els processos electorals evitant el màxim possible el risc de 

contagis, per protegir la salut de les persones i adoptar mesures de prevenció de riscos 
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laborals,    fa necessària  l’adopció de mesures urgents  i extraordinàries que no poden 

esperar a que es dugui a terme la modificació del Reglament electoral d’acord amb el 

procediment habitual. A més  la situació de pandèmia  i  risc de contagi en  la que ens 

trobem, òbviament excepcional, no es podia preveure ni en el moment d’aprovar‐se els 

Estatuts, ni tampoc en el moment d’aprovació del Reglament electoral o de la Normativa 

de votació en urna electrònica. 

En casos com el present la modificació de les reunions de les meses electorals,  per 

evitar  que  siguin  presencials,  respon  a  una  veritable  raó  d’urgència.  Davant  la 

proximitat de celebració de   nombrosos processos electorals a  les diferents unitats 

acadèmiques  de  la Universitat,  abans  que  el Claustre de  la UPC pugui  adequar  la 

normativa electoral, el bé jurídic a protegir és la salut de les persones  (en concret la 

salut dels personal de la UPC que ha de participar en aquestes meses electorals). 

Per  tant  les  raons  d’urgència,  temporalitat  i  proximitat  de  processos  electorals 

detallades  justifiquen que el Consell de Govern de  la UPC exerceixi  la  funció que  li 

atribueix  l’apartat  k)  de  l’article  59  dels  Estatuts  de  la  UPC  i  que  modifiqui  la 

Normativa de votació en urna electrònica per impedir que les reunions de les meses 

electorals  siguin  presencials,  amb  el  benentès  que  aquesta  decisió  haurà  de  ser 

sotmesa a la següent sessió ordinària o extraordinària del Claustre Universitari perquè 

la ratifiqui. 

  
Per això  la Comissió Permanent del Consell de Govern, d’acord amb el que preveu 

l’article 17.2 del Reglament del Consell de Govern,  reunida en  sessió del dia 8 de 

setembre de 2020, pren l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.  –  Els  processos  electorals  amb  votació  electrònica,  a  excepció  de  les 

eleccions a director/a o degà/degana de centre docent, es duran a  terme amb els 

mecanismes  d’ús  de  certificats  digitals  generats  i  emmagatzemats  per  la  pròpia 

plataforma de vot electrònic, a través dels serveis proveïts de forma consorciada amb 

les universitats públiques catalanes. 
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SEGON. – Pel que fa als processos electorals de director/a o a  degà/na, el director/a 

de centre o l’òrgan que el convoqui establirà a la convocatòria d’eleccions si l’elecció 

es porta a terme pel sistema de votació mitjançant targetes criptogràfiques o bé pel 

mecanismes  d’ús  de  certificats  digitals  generats  i  emmagatzemats  per  la  pròpia 

plataforma de vot electrònic, a través dels serveis proveïts de forma consorciada amb 

les universitats públiques catalanes. En el cas que el procés estigui iniciat també ho 

podrà resoldre el director/a actual. 

 

TERCER.  –    Les  reunions  de  les  meses  electorals  es  celebraran  a  distància  per 

videoconferència.  

QUART. ‐ Aquest sistema d’ús de certificats digitals i reunions a distància estarà vigent 

durant el  tot el període que  s’estengui  la pandèmia amb  risc per a  la  salut de  les 

persones o bé fins a l’adopció d’un altre acord. 

CINQUÈ. – Sotmetre aquest acord a  la propera sessió ordinària o extraordinària del 

Claustre Universitari per a la seva ratificació. 

 

Barcelona, 7 de setembre de 2020 
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