ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
En data 18 de novembre de 2020 es constitueix la mesa electoral de la Facultat amb motiu de les
eleccions a Junta de Facultat (sector C), amb els següents membres:




Carme Ferré Pavia, secretària de la Facultat, vicedegana i presidenta de la Junta Electoral
Luis Fernando Morales Morante, vicedegà d'Economia, d'Infraestructures i de Relacions
Institucionals
Núria Lleonart Santanach, secretària del deganat de la Facultat

Observacions: per a la constitució de la mesa s’han tingut en compte les recomanacions de l’Oficina
de Coordinació Institucional amb el vistiplau del secretari general respecte a les mesures
relacionades amb la COVID19. S’ha consultat i demanat l’aprovació als membres de la Junta Electoral
del centre. En el nostre cas s’ha decidit ajuntar la mesa d’administració amb la mesa electoral.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recomanacions: En relació amb els processos electorals per a escollir els membres de les vostres
Juntes de Facultat o Escola que s’estan desenvolupant actualment, i ateses les circumstàncies
derivades de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, hem consultat amb el secretari general (que també
és el president de la Junta Electoral General) sobre quines mesures es poden prendre per tal d’evitar
riscos innecessaris en les dues reunions que per a cada procés electoral són necessàriament
presencials.
D’una banda, hem concretat amb l’Àrea de Prevenció i Assistència quines són les mesures aplicables
en aquestes reunions: ús de mascaretes en tot moment, gel hidroalcohòlic abans i després de fer
servir les eines necessàries, així com l’adquisició de més teclats i ratolins per evitar la manipulació de
diverses persones.
D’altra banda, en la línia de reduir el nombre de persones que assisteixin a les reunions presencials,
us informem que la indicació del secretari general és que, en aplicació de l’article 14.2 del Reglament
Electoral, les juntes electorals de facultat o d'escola actuen amb plenes competències en els
processos electorals de la seva competència i, per tant, són sobiranes per a acordar una modificació
en la composició de la mesa electoral electrònica i de la mesa d’administració.
Cal que tingueu en compte que les sales de reunions que tenim habilitades, a l’edifici del rectorat,
per a fer aquestes activitats tenen, actualment, una capacitat màxima de 7-8 persones. Per part de
l’OCI us donarem suport 1 o 2 persones (depenent del nombre de persones que vingueu del vostre
centre).
En aquest sentit, us proposem diverses alternatives que podríeu aplicar, amb el benentès que podeu
aplicar-ne altres de diferents:
-

Reduir el nombre de persones que són membres de la Mesa Electoral Electrònica.
Ajuntar la Mesa Electoral Electrònica i la Mesa d’Administració.
Nomenar els membres de la Junta Electoral del centre com a membres de la Mesa Electoral
Electrònica i/o de la Mesa d’Administració (aquesta és la solució que s’ha adoptat per a les
eleccions de rector).

