Resolució de 21 d’octubre de 2020, per la qual es convoquen eleccions a membres de la Junta
de Facultat de Veterinària – Sector C
De conformitat amb el que disposen els Estatuts de la UAB i el Reglament Electoral de la Universitat
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el dia 22 de desembre de 2003 i modificat per
acords de dates 27 de setembre de 2006, 2 d’octubre de 2008, 30 de setembre de 2010 i 17 d’octubre
de 2012.
Atès que en data 20 d’octubre de 2020 es va reunir la Junta Electoral de la Facultat de Veterinària i va
elaborar el calendari electoral, així com també ha donat el seu vistiplau a la distribució del nombre de
membres de la Junta de Facultat, i de conformitat amb el que disposa el Reglament Electoral.
Atès que la disposició addicional quarta del Reglament Electoral estableix que la convocatòria de les
eleccions podrà preveure la utilització del sistema de votació electrònica per a l’emissió dels vots i per al
seu escrutini, ja sigui paral·lelament al sistema de votació presencial, o com a únic sistema de votació.
Atès que s’ha valorat la conveniència de desenvolupar el procés d’eleccions a la Junta de Facultat de
Veterinària únicament pel sistema de votació electrònica, i que aquesta proposta compta amb el previ
informe favorable de la secretària general i del comissionat del rector per a la Societat de la Informació,
en el qual es garanteix la disponibilitat i la seguretat dels recursos necessaris per al desenvolupament
d’aquest sistema.
RESOLC
Primer.- Convocar eleccions a la Junta de Facultat de Veterinària – Sector C, d’acord amb el calendari
electoral i la distribució de representants que pertoca a cada circumscripció electoral, que es recull en
l’annex núm. 1.
Segon.- Autoritzar la utilització del sistema de votació electrònica com a únic sistema de votació d’aquest
procés electoral, d’acord amb les previsions específiques dels aspectes organitzatius que es recullen en
l’annex núm. 2.
La degana
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Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 d’octubre de 2020

