CONVO
OCATÒRIA D’’ELECCIONS PER A DIRECCTOR I MEMBRES PDI DO
OCTORS ELECCTES A LA JU
UNTA DE
DEPA
ARTAMENT 2014
nt amb data 23
2 d’abril de 22014, i en aplicació als Reglaments del D
DEHMA, docum
ment CG 14/2
2
A la Junta dee Departamen
2014, es va aacordar convo
ocar eleccions de director dde departamen
nt i dels membres PDI docttors electes a la Junta.
disposa el Regglament, i a la mateixa Juntaa es va aprovaar el calendari i s’estableix el procediment següent:
Atès el que d
or/directora del
d departameent.
1) Eleccció de directo
DI‐A i PDI‐ B3 per a la Juntaa del departament.
2) Eleccció de 3 repreesentants del personal delss col∙lectius PD
procés electoral està regula
at per la Norm
mativa per a les eleccions d’òrgans
d
unipeersonals i col∙∙legiats de less
3) El p
unittats bàsiques de la UPC (document CU 7/4 2004 i document CU 6/11 2009) i el Reglamentt del DEHMA,,
document CG 14//2 2014. Aque
ests documennts es penjaran
n al web del Departament.
D
oral es farà mitjançant eel web del Departament,
D
,
4) La difusió de laa informació relativa al pprocés electo
ps://www.deh
hma.upc.edu//DEHMA/elecccions‐2014, i per correu ele
ectrònic.
http
P B3 serà a data 24 d’ab
bril de 2014.
5) El ceens dels col∙leectius PDI‐A i PDI‐
orteig dels meembres de la Comissió
C
Elecctoral es va fe
er el dia 25 de febrer i es vaa comunicar als
a interessatss
6) El so
mitjjançant correu
u electrònic. El
E dia 28 d’abrril es procedirrà, però, per vacant,
v
a l’eleecció d’un nou
u membre dell
col∙lectiu PAS perr a la Comissió
ó Electoral de l DEHMA.
La ccomposició dee la Junta Elecctoral, atesa lla Normativa per a les eleccions d’òrganns unipersonals i col∙legiatss
de lles unitats bàssiques de la UPC,
U
és la seggüent: 2 mem
mbres del PDI elegits
e
per sorrteig entre el PDI membress
del Consell de Departament, una vegada eexclosos el diirector i el se
ecretari del deepartament; 1 estudiant o
udianta, elegiit o elegida per
p sorteig eentre els estu
udiants i estu
udiantes mem
mbres del dep
partament; 1
estu
mem
mbre del PAS elegit per sorteig entre ells membres del
d PAS al Con
nsell; el secrettari del deparrtament , quee
pressideix la Junta
a Electoral.
es de les Messes Electorals i del nou me
embre del coll∙lectiu PAS de la Comissió
ó
7) El sorteig públic dels membre
Elecctoral es va farà
f
el dia 28
2 d’abril a lees 11h a la secretaria del DEHMA a través de l’a
aplicació web
b
sorttea2.com i es comunicarà als
a interessatts mitjançant correu
c
electrò
ònic.
a
la vottació es durà a terme el divendres 23 dde maig de 20
014 de 10h a
8) Sego
ons el calendari electoral adjunt,
12h
h a l’aula 100 del
d DEHMA, edifici D1, Cam
mpus Nord.

Xavier Gironeella
Secretari Acaadèmic
014
Barcelona, 23 d’abril de 20

