CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA
DE L’INSTITUT DE TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES
(2021)
ANTECEDENTS
L’article 88 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora es elegit pel
Consell d’Institut Universitari de Recerca de la manera que determina el reglament de
funcionament de l’institut, entre el personal docent i investigador doctor amb vinculació
permanent a la Universitat i amb reconegut prestigi investigador contrastat.
L’article 91 del Reglament Electoral de la Universitat preveu que si el reglament de
l’institut universitari de recerca no determina el procediment per a l’elecció del director
o directora, s’apliquen els articles referents a l’elecció de director o directora de
departament.
L’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, regulen el procediment d’elecció
de director o directora d’institut universitari de recerca.
Atès l’article 85 del Reglament Electoral de la Universitat, el director,

ACORDA
1. Convocar eleccions a director o directora de l’Institut de Tècniques Energètiques
(INTE).
Aquest procés electoral es regeix pel procediment electoral que regula el reglament
d’organització i funcionament de l’INTE, pels Estatuts de la UPC i pel Reglament
Electoral de la Universitat.
2. L’article 85 del Reglament Electoral de la Universitat, estableix que el secretari/a
publica la resolució de la convocatòria de les eleccions el següent dia hàbil a la data
en què s’ha adoptat. La publicació es fa mitjançant publicació al web de l’INTE.
3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en
l’annex 1 d’aquest acord. (article 90 del Reglament Electoral de la Universitat).
4. Les persones candidates han d’especificar el nom i els cognoms, el sector al 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, d’acord amb el model
normalitzat elaborat pel secretari/a, i s’han d’adreçar al secretari/a que les registra i
n’estén la credencial. (Veure model de candidatura en l’annex 2)
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.
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(Article 42 del Reglament Electoral de la Universitat)

6. La votació es realitzarà a través del sistema de vot electrònic. La votació es portarà
a terme pel 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.
7.D’acord amb l’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, en la primera
votació, es proclama director o directora el candidat o la candidata que obté més de la
meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament.
Si cap candidat o candidata no obté aquesta majoria, es repeteix la votació
immediatament o no més enllà dels tres dies hàbils següents. Només poden concórrer
a aquesta segona votació els dos candidats o candidates que han obtingut en la
primera votació el nombre més gran de vots. S’elegeix en segona votació el candidat o
candidata que obté la majoria simple de vots.
D’acord a l’article 27.4 del Reglament de l’INTE, si en la primera votació hi ha un
empat que impedeix determinar els dos candidats o candidates que han de concórrer
a la segona votació, es repetirà la votació. Si l’empat persisteix es procedirà al
desempat per sorteig.
En el supòsit d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta.

A Barcelona, 23 de setembre de 2021

IGNACIO
CASANOVA
HORMAECHEA DNI 43401274K
(TCAT)

Firmado digitalmente
por IGNACIO CASANOVA
HORMAECHEA - DNI
43401274K (TCAT)
Fecha: 2021.09.23
11:48:29 +02'00'

Signat: Ignasi Casanova, Director.
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Annex I: Calendari de l’elecció

Termini presentació candidatures
Data proclamació provisional candidatures
Termini presentació de reclamacions a la proclamació provisional de
candidatures
Proclamació definitiva de candidatures
Inici campanya electoral
Fi campanya electoral
Sessió extraordinària (indicar dia i hora)

8 d’octubre
11 d’octubre
Del 13 al 15
d’octubre
18 d’octubre
19 d’octubre
22 d’octubre
26 d’octubre a
les 10:00
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Annex 2

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’INSTITUT DE
TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES 2021

COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
TELÈFON (optatiu):
CORREU ELECTRÒNIC:
Declaro:
Que compleixo tots els requisits per poder concórrer com a candidat o
candidata a les Eleccions a director o directora de l’Institut de Tècniques
Energètiques 2021
Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions a
director o directora de l’Institut de Tècniques Energètiques 2021 que se
celebraran el proper dia 26 d’octubre de 2021.

SIGNATURA

Lloc i data
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal
presentar l’autorització d’aquesta entitat (art. 39.4 del Reglament Electoral de la UPC).

SECRETARI/A DE l’Institut de Tècniques Energètiques
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Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça Unitat o Servei

Dades de contacte del
delegat de protecció de
dades
Finalitat del tractament

Legitimació

Telèfon i/o correu electrònic Unitat o Servei
Universitat Politècnica de Catalunya
Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona
F001 Gestió òrgans de govern i processos electorals. Més informació aquí:
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F001
Tractament de les dades que es recullen mitjançant el formularis de presentació de
candidatures (Descripció específica; ex: del Claustre Universitari de la UPC)
Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Destinataris
Drets de les persones

Termini de conservació

Reclamació

Estatuts UPC.
Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.
Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al
tractament. Portabilitat de les dades. Més informació aquí:
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-deproteccio-de-dades/drets
Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra
política de conservació. Més informació aquí:
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-deproteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat
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