ANNEX NÚM. 2
Previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica a les
Eleccions a la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres
1.- Les eleccions a la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres es desenvoluparan únicament
pel sistema de votació electrònica per a tots els sectors i totes les circumscripcions
territorials.
2.- El sistema de votació electrònica a emprar és la plataforma comuna a totes les
universitats catalanes, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC, el qual
garanteix els sistemes de seguretat i fiabilitat necessàries.
3.- El termini per a poder efectuar el vot electrònic és de les 10:00 hores del dia 2 de
novembre de 2020 a les 16:00 hores del dia 3 de novembre de 2020.
4.- El període de votació anticipada es considera garantit en establir un termini de votació
electrònica superior al d’una jornada electoral.
5.- Els votants podran efectuar la seva votació en diverses ocasions, i el sistema garanteix
que només serà vàlida l’última votació efectuada.
6.- El sistema d’identificació dels votants serà a través del NIU i password que facilita la
UAB a tota la comunitat universitària.
7.- Les paperetes de votació s’ajusten a les especificitats tècniques de la plataforma de
votació electrònica, tot respectant els requeriments exigits a l’article 49 del Reglament
Electoral.
8.- Es constituirà una única mesa electoral electrònica per a totes les seccions territorials.
Aquesta mesa estarà constituïda pel secretari de la Facultat, que la presidirà, el
representant del comissionat del rector per la Societat de la Informació, i 4 vocals:
(Exemple: un representant del personal docent pertanyent al sector A, un representant del
personal docent pertanyent al sector B, un representant dels estudiants i un representant
del personal d’administració i serveis). Els vocals i els seus suplents s’escolliran per sorteig
de la Junta Electoral entre aquests col·lectius.
9.- Es nomena una mesa d’administració de la votació electrònica encarregada de seguir
el procediment establert a la plataforma de votació electrònica amb la següent composició:
el Secretari de la Facultat i la Secretària del Deganat de la Facultat.
10.- En acabar el termini fixat per a la votació, la mesa electoral electrònica procedirà en
acte públic a iniciar el procés electrònic d’escrutini de vots. El president de la mesa ha
d’aixecar acta del procés d’escrutini, i fer-la arribar a la Junta Electoral de la Facultat per
tal que es procedeixi a la proclamació provisional de resultats.

