
ETSA B a.......... 
Escola Tecnica Superior 
d 'Arquitectura de Barcelona 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES 
PRESENTADES A LES ELECCIONS DE DIRECTOR O 
DIRECTORA DE L'ETSAB 

• COROMINAS AVALA, MIQUEL 

• LINARES SOLER, ALFRED 

• ROS BALLESTEROS, JORDI 

• RUBERT DE VENTÓS, MARIA 

Carlos Pe ez Lamas 
Secretar" cademic de 1' TSAB 

Barcelona, 31 d/octubr de 2013 

Di ago nal , 649 08028 Barcel ona 



Escola Tecnica Superio rETSAB d'Arquitectura de Barcelona 
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CONVOCATORIA D'ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L'ETSAB - 2013 

D'acord amb I'artide 90 del Reglament Electora l de la UPC, correspon al director de l' Escola I'aprovació 

de la convocatoria d'e lecc ions de la persona que s'ha de fer dmec de la direcció i d'est abli r el calenda

ri electoral corresponent. 

Ates també que I'actual Reglament Electoral de la UPC és d'aplicació directa i deroga les normatives 

precedents, indos el Reglament de I'ETSAB pel que fa al regim d'eleccions, i per tal de permetre el no

menament de director o directora abans de finali t zar el t rimest re, 

RESOle: 

PRIMER. Aprovar la convocatoria d'eleccions 2013 de director o directora de I' ETSAB. 

SEGON. Aprovar el calendari electoral que es detalla en I'annex, amb les fites destacades següents: 

U Consulta del cens electoral i reclamacions : des del 14 d'octubre al17 d'octubre. 

J Presentació de candidatures : des del 21 d'octubre al 24 d'octubre. 

O Día de les votacions: el 19 de novembre, en primera volta, i, si cal, el dia 3 de desembre en se

gona volta 

TERCER. Les normatives aplicables seran: els Estatuts de la Upc, el Reglament electoral de la UPC 

{aprovat el 23-11-2012 per I' acord núm. 2/ 2012 del Claustre Universitari) i les Directrius generals 

d'elaboracíó deIs reglaments deis centres docents de la UPC (text conso lidat de 28-5-2013), amb les 

precisions següents: 

l Les sol·licituds de candidatures es presentaran a la Secretaria Academica amb el model norma

litzat que s'hi disposa. 

U El sistema de votació sera el d' urna tradicional i el tipus de papereta sera conjunt de totes les 

candidatures proclamades, incloent-hi I'opció de vot en blanc. 

CJ Habilitar la pagina web de I' ETSAB com a principal mitja d'i nformació pública en les diferents 

fases electorals. 

LJ Tota reclamació es dirigira per escri t o correu elect ron ic al secretari academic durant els termi

nis establerts i es resoldra per la Com issió Electoral de I'ETSAB. 

QUART. Requerir al secretari academ ic la publicació d'aquesta resolució i I'a nnex del calendari electo

ral conforme a I'art . 90-2 del Reglament electoral de la upc. 

e setembre de 2013 
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ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE l'ETSAB - 2013 
CALENDARI ELECTORAL 

PRIMERA VOLlA 

14-10-2013 Exposició deis censos provisionals i inici del període de reclamacions 

17-10-2013 Final del període de reclamacions (fins a les 14:00 h) 

18-10-2013 Resolució de reclamacions (si n'hi ha) i publicació deis censos definitius 

21-10-2013 Inici del període de presentació de candidatures 

22-10-2013 Sorteig per establir la composició de la mesa electoral 

24-10-2013 Final del període de presentació de candidatures (fins a les 14:00 h) 

25-10-2013 Proclamació de candidats i candidates provisionals i inici del període d'impugnacions 

30-10-2013 Final del període d'impugnacions (fins a les 14:00 h) 

31-10-2013 Resolució de reclamacions (si n'hi ha) i publicació de candidats i candidates definitius 

4-11-2013 Inici de la campanya electoral i de I'emissió del vot anticipat 

15-11-2013 Final de la campanya electoral i de I'emissió del vot anticipat (fins a les 14:00 h) 

18-11-2013 Jornada de reflexió 

19-11-2013 Votació (de 10:00 a 18:00 h) 

20-11-2013 Proclamació provisional de I'elecció del candidat o candidata i inici del període 
d' impugnacions 

22-11-2013 Final de període d'impugnacions (fins a les 14:00 h) 

25-11-2013 Resolució de reclamacions (si n'hi ha). Proclamació definitiva del director o directora 
o de les candidatures per a la segona volta 

SEGONA VOLlA (si escau) 

25-11-2013 Publicació de candidats i candidates, inici de la campanya electora l i de I/emissió del 
vot anticipat 

29-11-2013 Final de la campanya electoral i final de I'emissió del vot anticipat (fins a les 14:00 h) 

2-12-2013 Jornada de reflexió 

3-12-2013 Votació (de 10:00 a 18:00 h) 

4-12-2013 Proclamació provisional del director o directora i inici del període d'impugnacions 

9-12-2013 Final de període d'impugnacions (fins a les 14:00 h) 

10-12-2013 Resolució de reclamacions (si n'hi ha), i proclamació definitiva del director o directora 
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