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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 
JUNTA D’ESCOLA DE L’EPSEB 

 
 
 
 

FETS I FONAMENTS DE DRET 

 
 
 
ÚNIC - D’acord amb les atribucions que em confereix l’article 63 del Reglament electoral de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, aprovat per la Comissió Permanent del Claustre Universitari en sessió de 31 d’octubre 
de 2014, i en relació a l’article 14 del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona. 
 
 
 
RESOLC 
 
 
 
PRIMER: Convocar les eleccions dels representants del PDI-A, del PDI-B4, i de l’estudiantat de grau i màster 
universitari a la Junta d’Escola. 
 
SEGON: Comunicar aquesta resolució de la forma reglamentària. 
 
 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2022 
 
 
 
 
 
Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra 
Directora de l’EPSEB 
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PROCEDIMENT 

El procés electoral està regulat per: 

• Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (Acord 
núm. 229/2014 del Consell de Govern, i informat favorablement per la Comissió de Desenvolupament 
Estatutari del 10 de desembre de 2014). 

• Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya (Acord núm. 10/2014 del Claustre Universitari, 
aprovat per Acord núm. 192/2014 del Consell de Govern, en sessió d’11 de novembre de 2014, i informat 
favorablement per la Comissió Permanent del Claustre Universitari en sessió de 31 d’octubre de 2014). 

• Normativa de votació amb urna electrònica (Acord CU/2020/02/07, de 17 de desembre de 2020, del Claustre 
Universitari pel qual s’aprova la Normativa de votació amb urna electrònica). 

La difusió de la informació relativa al procés electoral es farà mitjançant el web de l’Escola. 

PLACES ELEGIBLES A CADA SECTOR: 

a) Representants del personal docent i investigador (A + B4) 

D’acord amb l’article 12.2.a) del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona, el nombre de representants del personal docent i investigador permanents (PDI-A i 
PDI-B4) ha de ser de 22, menys el nombre de membres nats dels sectors, de forma que com a mínim el personal 
permanent de la Junta d’Escola correspongui al 51% del nombre total dels membres d’aquesta. 

En el nostre cas tenim 14 membres PDI-A i PDI-B4 entre els membres de l’equip directiu i els representants de 
les seccions departamentals. Si restem aquests 14 membres als 22 que estableix el Reglament obtenim 8 
representants a repartir entre el PDI-A i el PDI-B4. 

d) Estudiantat de grau i de màster universitari 

D’acord amb l’article 12.2.d) del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona, el nombre de representants d’aquest sector ha de ser del 24% del total de membres 
de la Junta.  

Atès que el total de membres de la Junta d’Escola és de 43, el nombre de representants d’aquest sector és 
de 10, que es reparteixen de la forma següent segons la titulació:  

 grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: 5 representants 
 grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica: 1 representant 
 màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació: 1 representant 
 màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació: 1 representant 
 màster universitari en Gestió de l’Edificació: 1 representant 
 màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals: 1 representant 
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CALENDARI: 

Convocatòria d’eleccions 28 de setembre de 2022 

Tancament del cens electoral 3 d’octubre de 2022 

Exposició pública del cens electoral provisional 7 d’octubre de 2022 

Reclamacions al cens electoral provisional  del 10 al 13 d’octubre de 2022 
 (fins a les 12 hores) 

Publicació del cens electoral definitiu 17 d’octubre de 2022 

Termini de presentació de candidatures del 18 al 20 d’octubre de 2022 

Proclamació provisional de les candidatures 21 d’octubre de 2022 

Reclamacions contra la proclamació provisional 
de les candidatures del 24 al 26 d’octubre de 2022 
 (fins a les 12 hores) 

Proclamació definitiva de les candidatures 28 d’octubre de 2022 

Sorteig per a la designació dels membres de 
la mesa electoral 28 d’octubre de 2022 

Campanya electoral del 2 al 7 de novembre de 2022 

Constitució de la mesa electoral data pendent d’establir1 

Votacions del 8 a l’11 de novembre de 2022 
 (inici 10.00 hores fins a les 9.59 hores) 

Obertura d'urna i recompte 11 de novembre de 2022 
 (a partir de les 10 hores) 

Proclamació provisional dels candidats o 
candidates electes 11 de novembre de 2022 

Reclamacions contra la proclamació provisional dels 
candidats o candidates electes del 14 al 15 de novembre de 2022 

  (fins a les 12 hores) 

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes 16 de novembre de 2022 
 (a partir de les 12 hores) 
 

                                                 
1 Aquesta data l’estableix Secretaria General 
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