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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA 
DEL DEPARTAMENT DE MECÀNICA DE FLUIDS 2023 

 
 

ANTECEDENTS 
 
L’article 84 dels Estatuts de la UPC estableix que el director o directora es elegit pel 
Consell del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la 
Universitat. 

 
L’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, regula el procediment d’elecció de 
director o directora de departament. 

 

Atès que el mandat de l’actual director finalitza el 14 de març de 2023. 

Atès l’article 85 del Reglament Electoral de la Universitat, el director del departament, 

 
ACORDA 

 
1. Convocar eleccions a director o directora del departament de Mecànica de Fluids 

(729). 
 
Aquesta elecció es regeix pel procediment electoral que regula el reglament 
d’organització i funcionament del departament de Mecànica de Fluids (729), pels 
Estatuts de la UPC i pel Reglament Electoral de la Universitat. 

 
2. Les votacions se celebraran en el transcurs de la reunió extraordinària del Consell del 
Departament del dia 6 de març de 2023 en sessió a distància asíncrona. El sistema de 
vot utilitzat serà el d’urna electrònica. El període de votació començarà a les 10:00 h. 
AM del dia 6 de març de 2023 i finalitzarà a les 9:59 h. AM del dia 7 de març de 
2023. 

 

3. L’article 85 del Reglament Electoral de la Universitat, estableix que el/la secretari/a 
publica la resolució de la convocatòria de les eleccions el següent dia hàbil a la data en 
què s’ha adoptat. La publicació es farà mitjançant l’habilitació d’un espai al web del 
departament de Mecànica de Fluids ( https://mf.upc.edu/ca ). 

 

4. L’elecció s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en l’Annex 1 
d’aquest acord. (Article 90 del Reglament Electoral de la Universitat). 

 

5. Les persones candidates han d’especificar el nom i els cognoms, el sector al qual es 
pertany, el DNI, o el número de qualsevol altre document acreditatiu, i la data. Les 
sol·licituds de candidatura s’han de presentar en el període previst al calendari 
electoral i d’acord amb el model normalitzat habilitat al Registre electrònic de la UPC 
(Article 39 del Reglament Electoral de la Universitat). 

 
 

https://mf.upc.edu/ca
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6. Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, les persones 
candidates poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d'anuncis 
per exposar-hi la propaganda electoral. (Article 42 del Reglament Electoral de la 
Universitat). 

 

7. D’acord amb l’article 90 del Reglament Electoral de la Universitat, en la primera 
votació, es proclama director o directora el candidat o la candidata que obté més de la 
meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament. 

 
Si cap candidat o candidata no obté aquesta majoria, es repeteix la votació 
immediatament o no més enllà dels tres dies hàbils següents. Només poden concórrer 
a aquesta segona votació els dos candidats o candidates que han obtingut en la primera 
votació el nombre més gran de vots. En cas d’empat, per a desfer-lo, l’article 28.4 del 
Reglament d’organització i funcionament del departament de Mecànica de Fluids 
preveu el següent: “Si en la primera votació hi ha un empat que impedeix determinar 
els dos candidats o candidates que han de concórrer a la segona votació, es farà una 
nova votació, i si persisteix la situació d’empat, es realitzarà una nova votació en els 
tres dies hàbils següents. En cas de persistir l’empat, el desempat es resoldrà amb un 
sorteig”. 

 
S’elegeix en segona votació el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots.  
 
De produir-se empat, s’aplica l’article 51.2 b) del Reglament Electoral de la Universitat que diu 
el següent: “En cas que s’estigui a la segona volta d’una elecció s’ha de fer una nova 
votació. El procés s’inicia amb la presentació del vot anticipat i en un termini no inferior 
a un dia hàbil ni superior a tres d’hàbils des de la data en què s’ha proclamat el resultat 
de la segona volta”. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Barcelona, 30 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Torres Cámara, 
Director del departament de Mecànica de Fluids (729)  
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Annex 1: Calendari de l’elecció 

 

Data  Fases de l’Acord d’Òrgan (FAO) 

06/02/2023 Tancament del cens electoral 

09/02/2023 Exposició pública del cens electoral provisional 

10/02/2023 Inici reclamacions al cens electoral provisional 

13/02/2023 Fi reclamacions al cens electoral provisional (fins a les 13:00 h.) 

14/02/2023 Publicació cens electoral definitiu 

15/02/2023 Inici presentació de les candidatures (a partir de les 8:00 h.) 

17/02/2023 Fi presentació de les candidatures (fins a les 13:00 h.) 

20/02/2023 Proclamació provisional de les candidatures (per ordre de presentació) 

21/02/2023 Inici reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 

23/02/2023 Fi reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (fins a les 13:00 h.) 

24/02/2023 Proclamació definitiva de les candidatures 

27/02/2023 Inici campanya electoral 

02/03/2023 Convocatòria reunió extraordinària Consell departament en sessió a distància asíncrona 

03/03/2023 Fi campanya electoral 

06/03/2023 Reunió extraordinària Consell departament en sessió a distància asíncrona ( 10:00 h. ) 

06/03/2023 Inici votacions ( 10:00 h. AM ) 

07/03/2023 Fi votacions ( 9:59 h. AM ) 

07/03/2023 Obertura de l’urna i escrutini 

07/03/2023 Publicació dels resultats provisionals 

07/03/2023 Inici reclamacions contra la publicació dels resultats provisionals 

08/03/2023 Fi reclamacions contra la publicació dels resultats provisionals (fins a les 13:00 h.) 

09/03/2023 Proclamació definitiva de Director/a del departament 

 
 

SEGONA VOLTA (Si s’escau) 
 

09/03/2023 Proclamació definitiva de les candidatures en 2ª volta 

10/03/2023 Inici votacions en 2ª volta ( 10:00 h. AM ) 

13/03/2023 Fi votacions en 2ª volta ( 9:59 h. AM ) 

13/03/2023 Obertura de l’urna i escrutini en 2ª volta 

13/03/2023 Publicació dels resultats provisionals en 2ª volta 

13/03/2023 Inici reclamacions contra la publicació dels resultats provisionals en 2ª volta 

14/03/2023 Fi reclamacions contra la publicació resultats provisionals 2ª volta (fins a les 13:00 h.) 

15/03/2023 Proclamació definitiva de Director/a del departament en 2ª volta 

 
 
 
 



 

FAO Fases de l'Acord d'Òrgan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tancament del cens electoral

2 Exposició pública del cens electoral provisional

3 Reclamacions al cens electoral provisional 

4 Publicació del cens electoral definitiu

5 Termini presentació candidatures 

6 Proclamació  provisional de les candidatures (per ordre de presentació) 

7 Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures

8 Proclamació definitiva de les candidatures 

9 Campanya electoral

10 Convocatòria reunió extra Consell depart. en sessió a distància asíncrona

11 Reunió extra Consell departament en sessió a distància asíncrona (10:00 h)

12 Votacions (inici 10:00 h AM - fins a les 09:59 h AM)

13 Obertura d'urna i recompte 

14 Publicació resultats provisionals i Inici reclamacions contra els resultats provisionals

15 Reclamacions contra la publicació dels resultats provisionals

16 Proclamació definitiva de Director/a

SEGONA VOLTA (Si s'escau)

17 Proclamació definitiva de les candidatures en 2ª volta

18 Votacions en 2ª volta (inici 10:00 h AM - fins a les 09:59 h AM)

19 Obertura d'urna i recompte en 2ª volta

20 Publicació resultats provisionals i Inici reclamacions contra resultats provisionals 2ª volta

21 Reclamacions contra la publicació dels resultats provisionals en 2ª volta

22 Proclamació definitiva de Director/a en 2ª volta
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CALENDARI DE LES ELECCIONS A DIRECTOR/A  DEL DEPARTAMENT DE MECÀNICA FLUIDS 2023

FEBRER 2023 MARÇ 2023
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