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RESOLUCIÓ 436/2021, DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE RECTOR O RECTORA DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) 

 
 
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
1. El rector de la UPC va prendre possessió del càrrec el dia 12 de desembre de 2017. 

 
2. L’article 69.2 dels Estatuts de la UPC estableix que correspon al rector o rectora la 

convocatòria ordinària de l’elecció del rector o rectora.  
 

3. El procediment electoral per a les eleccions de rector o rectora es regeix pel 
Reglament electoral de la Universitat Politècnica de Catalunya, pels Estatuts de la 
UPC i per la resta de normativa que hi és aplicable. 

 
4. L’article 67 del Reglament electoral de la UPC (Acord núm. 10/2014 del Claustre 

Universitari) també estableix que correspon al rector o rectora aprovar la 
convocatòria ordinària d’aquesta elecció i el calendari electoral corresponent, i que 
s’ha de fer abans dels trenta dies hàbils anteriors a l’acabament del mandat.  A la  
disposició addicional quarta del Reglament electoral de la UPC s’estableix que en el 
procediment d’eleccions a rector o rectora s’aplicarà preferentment la votació amb 
urna electrònica, sent-li d’aplicació el previst a la Normativa de votació amb urna 
electrònica aprovada pel Claustre Universitari en data 17 de desembre de 2020. 

 
5. Aquesta convocatòria recupera l’adequació del calendari electoral de les eleccions 

de rector o rectora a l'últim període lectiu del calendari acadèmic i permet fer front 
als reptes de la recuperació post-pandèmia. 
 

 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria ordinària de l’any 2021 d’elecció a rector o rectora de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
SEGON. Aprovar el calendari electoral que acompanya aquesta resolució (annex I). 
 
TERCER. Detallar, en el document que acompanya aquesta resolució, el 
desenvolupament del procediment electoral, d’acord amb els Estatuts de la UPC, el 
Reglament electoral de la UPC i la resta de normativa aplicable.  
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QUART. Requerir a la secretària general que publiqui aquesta resolució acompanyada 
pel document que detalla el procediment d’elecció de rector o rectora de la UPC i el 
calendari electoral (annex I). 
 
 
 
Barcelona, 6 d’abril de 2021 
 
 
 
 
Prof. Francesc Torres Torres 
Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021.04.06 
12:08:42 +02'00'
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PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE RECTOR O RECTORA DE LA UPC 
 
1. Els articles 33.1 i 67 del Reglament electoral de la Universitat estableixen que el 
secretari o secretària general ha de publicar la convocatòria com a màxim el dia hàbil 
següent a la data en què s’ha aprovat i que l’ha d’acompanyar amb el calendari electoral. 
L’article 33.1 del Reglament electoral de la UPC també estableix que el secretari o 
secretària general ha de fer pública la convocatòria i tota la informació relativa al procés 
electoral pels mitjans i recursos admesos en la normativa vigent, sense perjudici que es 
publiqui en els mitjans de comunicació electrònics utilitzats per la Universitat, i ha de 
procurar que se’n faci la màxima difusió possible. 
 
En compliment del que preveuen els articles esmentats, s’habilita el web 
eleccionsrectorat2021.upc.edu com a mitjà de comunicació electrònic on es podran 
consultar els censos, la relació de candidatures, la proclamació de resultats i qualsevol 
altra informació relacionada amb aquest procés electoral. 
 
2.  El sistema de vot utilitzat serà el d’urna electrònica mitjançant targetes 
criptogràfiques, d’acord amb la  disposició addicional quarta del Reglament electoral de 
la UPC i l’article 3 de la Normativa de votació amb urna electrònica. D’acord amb l’article 
8 de la Normativa de votació amb urna electrònica, la totalitat del cens electoral 
s’assigna a una única secció electoral, que tindrà una única mesa electoral.  
 
3. Té la condició d’elegible el personal funcionari del cos docent de catedràtics i 
catedràtiques d’universitat, en actiu, que presti serveis a la UPC. 
 
4. L’article 20.3 de la Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats, determina 
que, quan els estatuts de la universitat estableixen que el rector o rectora ha de ser 
elegit per la comunitat universitària, el vot ha de ser ponderat pels diferents sectors 
d’aquesta mateixa comunitat.  
 
El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat 
universitària, d’acord amb els sectors establerts a l’article 102 dels Estatuts. Els 
coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són els 
següents: 
 
 
 
 
 
 



 4

 Sector Coeficient de 
ponderació 

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la 
Universitat (PDI-A) 

0,51 

b) Personal docent i investigador no inclòs al sector 
anterior (PDI-B) 

0,14 

c) Estudiants de grau i màster universitari (EGM) 0,24 
d) Personal d’administració i serveis (PAS) 0,11 

 
5. D’acord amb l’article 75.1 del Reglament electoral de la UPC, la Junta Electoral 
d’Universitat, quan ha finalitzat el recompte de vots, adjudica a cada candidat o 
candidata el vot ponderat que li correspon, d’acord amb la ponderació de cada un dels 
sectors, tenint en compte únicament els vots a candidatures emesos vàlidament, de 
manera que en queden exclosos el vot nul i el vot en blanc. 
 
6. D’acord amb l’article 76.2 del Reglament electoral, es proclama rector o rectora en 
primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat 
dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament. 
 
Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual 
només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats en la 
primera volta.  
 
En la segona volta, com estableix l’article 78.2 del Reglament electoral, es proclama 
rector o rectora el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats, 
segons les adjudicacions fetes amb els mateixos criteris que per a la primera volta. 
 
En cas d’empat en les eleccions en primera volta, si l’empat no permet triar algun dels 
dos candidats o candidates que passen a la segona volta, s’hi aplica l’article 51.2.a del 
Reglament electoral de la UPC. En cas d’empat en segona volta, s’ha de fer una nova 
votació, segons el que estableixen els articles 51.2.b i 78.3 del Reglament electoral de la 
UPC. 
 
7. El procés electoral s’ha d’organitzar d’acord amb el calendari que es determina en 
l’annex I d’aquesta convocatòria.  
 
8. D’acord amb els articles 39 i 69 del Reglament electoral, les sol·licituds de candidatura 
s’han de presentar a la secretària general a través del formulari habilitat al registre 
electrònic de la UPC en el termini establert en el calendari electoral. 
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9. El període de votació començarà a les 10:00 del dia 14 de maig de 2021 i finalitzarà a
les 9:59 del dia 19 de maig de 2021.

10. La Junta Electoral d’Universitat durà a terme el sorteig dels membres de la mesa
electoral el dia 28 d’abril de 2021. La mesa electoral per a la segona volta, si escau, serà
la mateixa que per a la primera volta.

11. La Universitat ha de facilitar locals als candidats i candidates perquè hi desenvolupin
la campanya electoral, i taulers d’anuncis per exposar-hi la propaganda electoral. A
aquest efecte, les candidatures hauran de contactar directament amb el secretari
acadèmic o secretària acadèmica de la unitat acadèmica on volen dur a terme l’acte, o
amb les unitats de coordinació de campus corresponents.

La Universitat ha de facilitar als candidats i candidates els censos electorals, la tramesa 
de missatges de correu electrònic a la comunitat universitària i la disponibilitat d’un 
espai web on puguin ubicar el material electoral en suport digital. 

El Consell de Govern, en sessió del dia 9 d’abril d’enguany, aprovarà l’assignació a cada 
candidat o candidata de la quantitat econòmica màxima per atendre les despeses 
justificades de la campanya electoral, amb una previsió de quantia màxima de 2.100€ a 
càrrec de la partida pressupostària G/23010/GEN per a cada candidatura. Aquesta 
quantitat s’ha de destinar exclusivament a la promoció i la comunicació dels candidats i 
candidates i del seu programa.  

Cada candidatura disposarà d’un espai al número especial del Fil Directe (butlletí digital 
d'informació per al PDI i el PAS) dedicat a aquestes eleccions. Aquest espai ha de tenir 
un màxim de 9.000 caràcters distribuïts de la manera següent: 2.000 per a un apunt 
biogràfic, i 7.000 pel resum del programa de la candidatura (l’elaboració del contingut 
serà a càrrec de la pròpia candidatura). A més d’un màxim de tres fotografies i un mínim 
de dues del candidat o la candidata i del seu equip, i d’un vídeo amb una durada màxima 
de quatre minuts (alta resolució). Tant les fotografies com el vídeo, hauran de ser 
facilitats per la pròpia candidatura. Aquest material es publicarà també a la web 
eleccionsrectorat2021.upc.edu. 
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Inhàbil
No lectiu
Votacions

26/3/2021
7/4/2021
7/4/2021
12/4/2021
13/4/2021
13/4/2021
13/4/2021
16/4/2021
16/4/2021
19/4/2021
23/4/2021
27/4/2021
29/4/2021
12/5/2021
13/5/2021
14/5/2021
19/5/2021
19/5/2021
19/5/2021
21/5/2021
25/5/2021

27/5/2021
27/5/2021
28/5/2021
1/6/2021
2/6/2021
3/6/2021
8/6/2021
8/6/2021
10/6/2021
11/6/2021

Proclamació definitiva de candidatures

Fi de la campanya electoral

Inici de les votacions (10:00 h)
Fi de les votacions (09:59 h)
Proclamació provisional dels candidats o candidates electes
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Jornada de reflexió

SEGONA VOLTA

Inici del procés electoral en segona volta

2021
Procés electoral:  Elecció de rector o rectora

Publicació dels resultats definitius

SEGONA VOLTA

Proclamació provisional de les candidatures 

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral

Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures
Proclamació definitiva de les candidatures
Inici de la campanya electoral

Exposició pública del cens electoral provisional (12:59 h)
Inici del període de reclamacions al cens provisional (13:00 h)
Fi del període de reclamacions al cens provisional (12:59 h)
Resolució de reclamacions i publicació del cens definitiu (13:59 h)

Inici del període per a la presentació de les candidatures (14:00 h)
Fi del període per a la presentació de les candidatures (13:59 h)

Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes
Publicació dels resultats definitius

Inici de la campanya electoral
Fi de la campanya electoral

Inici de les votacions (10:00 h)
Fi de les votacions (09:59 h)

Jornada de reflexió

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Tancament del cens electoral

Exposició pública del cens electoral provisional i inici reclamacions al cens 
electoral provisional

Reclamacions al cens electoral provisional 

Resolució de reclamacions i publicació del cens electoral definitiu

Termini presentació candidatures 

Proclamació definitiva de les candidatures

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral

Campanya electoral

Jornada de reflexió 

Votacions (inici 10:00 h ‐ fins a les 09:59 h)

Tancament del cens

Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates 
electes
Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes

Proclamació definitiva de les candidatures

Campanya electoral

Jornada de reflexió 

Votacions (inici 10:00 h ‐ fins a les 09:59 h)

Proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates 
electes

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes

Inici del procés electoral en segona volta

JUNY

Proclamació  provisional  de les candidatures 

Reclamacions  contra  la  proclamació  provisional  de  les candidatures

MARÇ ABRIL MAIG
Fases procés electoral

Annex I
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