
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS DEL 
CONSELL DE GOVERN 

 
 
 
 

Acord núm. 1/2012 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la normativa per 
a la renovació de vacants del Consell de Govern  
 
 

 Document aprovat per la Comissió Permanent celebrada el dia 
29/10/2012. 

 Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 05/11/2012 
 
 
 
 
 

DOCUMENT CU  1/11  2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

              



 1 

      
 

 
NORMATIVA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE VANCANTS AL CONSELL 
DE GOVERN. 
 
 
1.- Normativa i antecedents. 
 
L’article 2.c del reglament del Claustre Universitari faculta aquest òrgan per a elegir els 
components del Consell de Govern esmentats a l’article 56.1.e dels Estatuts UPC 
2003, actual article 60.1.f del vigents Estatuts UPC. 
 
Les vacants generades al Consell de Govern són les següents: 
 
Estudiantat: 1 vacant. 
Personal d’Administració i Serveis: 2 vacants 

 
Per tal d’agilitar el procés de votació i facilitar el seguiment de la sessió del Claustre, 
es proposa la normativa que es descriu a continuació, per tal que sigui elevada al 
Claustre Universitari per a la seva aprovació. 
 
 
PROPOSTA DE NORMATIVA 
 
Aprovada aquesta proposta de normativa pel Consell de Govern previst el dia 5 de 
novembre de 2012, la secretària general iniciarà el procés següent: 
 
1.- La secretària general informarà als membres claustrals de les vacants generades al 
Consell de Govern i del període de presentació de candidatures. 
 
La presentació de candidatures per cobrir les esmentades vacants, s’iniciarà el dia 6 
de novembre i finalitzarà el dia 12 de novembre, a les 13:00 h. Les candidatures s’han 
d’enviar a l’adreça: secretaria.general@upc.edu. 
 
2.- La secretària general informarà als membres claustrals de les candidatures 
presentades el dia 13 de novembre, data en la qual s’iniciarà també el període per a la 
campanya electoral de les persones candidates. La campanya electoral finalitzarà el 
dia 19 de novembre. 
 
3.- Al Claustre Universitari, reunit en la sessió de 23 de novembre de 2012, es 
procedirà a la votació per a la cobertura de les vacants esmentades a l’apartat de 
normativa i antecedents. 

4.- La Mesa Permanent del Claustre (a partir d’ara la Mesa) designarà per sorteig tres 
membres de cada mesa electoral, que han de pertànyer als estaments que votaran en 
aquest procés.  

Acabada la votació les persones membres de la mesa electoral es reuniran per a 
procedir a l’escrutini. 
 
5.- Les paperetes de votació seran facilitades per la secretària general, i en tot cas 
hauran d’especificar clarament el nombre màxim de persones candidates que poden 
ser votades, en un nombre igual, com a màxim, al 70% arrodonit per excés, del 
nombre de places elegibles definides anteriorment 

mailto:secretaria.general@upc.edu�


 2 

 
6.- Es proclamaran membres del Consell de Govern les persones de cada sector que 
hagin obtingut més vots, fins a completar el nombre de vacants que corresponen a 
cada sector. 
  
7.- El mandat de les persones representants que proveeixen les vacants produïdes 
serà vigent fins a la renovació del Consell de Govern. 
 
 
 
Secretaria General 
05/11/2012 
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