Resolució de 23 de setembre de 2020, per la qual es convoquen eleccions a membres de la
Junta de Facultat de Dret

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 4 de setembre de 2020 es va reunir la Junta Electoral de la Facultat Dret 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 i el
Reglament de la Facultat de Dret.
Atès que la Junta de la Facultat de Dret, reunida en data 23 de setembre de 2020, ha estat informada
de la convocatòria d’eleccions i calendari electoral elaborat per la Junta Electoral de la Facultat.
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
Dret 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 Dret, 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.
EL DEGÀ

Dr. Enric Fossas Espadaler
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de setembre de 2020

ANNEX NÚM. 1
Calendari de les Eleccions a la Junta de Facultat de Dret, 2017

Publicació censos electorals provisionals

Termini de reclamacions al cens electoral

Termini per a la presentació de candidatures

25 setembre
26-30 setembre

31 octubre-9 novembre

Resolució de les reclamacions per la Junta Electoral del centre

5 octubre

Publicació del cens electoral definitiu

5 octubre

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral

5 octubre

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral

Campanya electoral

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral i la mesa d’administració

Constitució de la mesa electoral i de la mesa d’administració de la votació electrònica

Publicació de l’elecció al portal de votació electrònica

VOTACIÓ

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General

5-6 octubre

7 octubre

7-16 octubre

8 octubre

14 octubre 13:00 h.

14 octubre

de les 10 h del 15/10/20
a les 13 h del 16/10/20

16 octubre

19-20 octubre

21 octubre

Nombre de representants a elegir per a cada circumscripció electoral a les Eleccions a la
Junta de Facultat de Dret, d’acord amb l’article 7 del Reglament de la Facultat de Dret.

Circumscripció
Sector A - professorat permanent
Sector B - professorat
Sector C - estudiants
Sector D - PAS

TOTAL

Sector A Sector B Sector C Sector D
11
4
15
3

11

4

15

3

_________________________________________________________
Nota: El nombre total de membres de la Junta de la Facultat és de 47, dels quals 14 són
membres nats (equip deganal, directors departaments de la Facultat, Administradora de
Centre, i Gestor Acadèmic)

ANNEX NÚM. 2
Previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica a les Eleccions
a la Junta de Facultat Dret
1.- Les eleccions a la Junta de Facultat de Dret 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 15 d’octubre de 2020
a les 13:00 hores del dia 16 d’octubre 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 per un membre de l’equip deganal i un suplent designats per la degana de la
Facultat, que la presidirà, un membre de l’equip deganal designat representant del comissionat del
rector per la Societat de la Informació, i 3 vocals: (un representant del personal docent pertanyent al
sector A o 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 de la Facultat entre aquests
col·lectius.
Així mateix assistiran com a observadors els membres de la Junta Electoral de la Facultat, i la Cap de
l’OCI.
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 president
de la Junta Electoral de la Facultat, la secretària del deganat, i un membre de l’OCI.
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.

