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RESOLUCIÓ DE SECRETARIA GENERAL, DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 

2020, DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER COMPLETAR ELS 

REPRESENTANTS DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT 

DE GIRONA 

 

 

En data 22 de setembre de 2020 va concloure el procés electoral per l’elecció de 

representants al Claustre en tots els sectors (estudiants, personal d’administració i serveis 

i personal docent i investigador). Atès que en algunes circumscripcions no es va assolir el 

número màxim d’electes, per tal de completar la representació prevista a l’òrgan referit 

es va instar la convocatòria d’un nou procés electoral per l’elecció de més membres, i 

també per ampliar el número de suplents en aquells casos en que el número de 

representants membres s’hagués assolit. 

 

Així doncs, en la sessió ordinària núm. 11/2020, de 21 d’octubre, la Comissió Electoral va 

aprovar una proposta de calendari per l’elecció de representants dels diferents sectors de 

la comunitat universitària que integren el Claustre, i va proposar el sistema de votació a 

emparar per dur-les a terme, essent aquest el de la votació electrònica. 

 

Dita proposta de calendari fou elevada al Consell de Govern de la Universitat de Girona, 

que la va aprovar en la sessió ordinària núm. 8/2020 tinguda el 22.10.2020, acordant 

també l’ús del vot electrònic com a sistema de votació a emprar. El calendari aprovat és el 

que es conté en l’apartat segon de la part dispositiva d’aquesta resolució. 

 

Consegüentment, de conformitat amb allò establert a l’article 15.2 del Reglament de 

Règim Electoral del Claustre Universitari, per ordre del president del Claustre 

Universitari -el rector-, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Convocar eleccions per l’elecció de membres del Claustre Universitari en tots 

els sectors, d’acord amb el número de representants electes per circumscripció i sector 

que es relacionen seguidament, tenint en compte que aquest número podria variar en 

funció del cens definitiu que s’aprovi i que, per altra banda, en aquelles circumscripcions 

on ja hi ha el número d’electes possibles, es podran presentar candidatures per ésser 

membre suplent; 
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Sector PROFESSORS DOCTORS AMB VINCULACIÓ PERMANENT 
 

 

FACULTATS  I  ESCOLES  

 

F. Ciències suplents  
F. Ciències Econòmiques i Empresarials suplents  

F. Dret 2  

F. Educació i Psicologia 4  

F. Infermeria suplents  
F. Lletres 5  
F. Medicina suplents  
F. Turisme 2  
Escola Politècnica Superior 4  

   
 
   
 
DEPARTAMENTS  

  

Arquitectura i Enginyeria de la Construcció suplents  

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 1   

Biologia 2   

Ciències Ambientals suplents  

Ciències Mèdiques 2  

Didàctiques Específiques 1  

Dret Privat 2   

Dret Públic 2   

Economia 1   

Empresa 1  
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 
Agroalimentària  suplents  

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica 1  
Enginyeria Mecànica i de la Construcció 
Industrial suplents  

Filologia i Comunicació 2  

Filosofia 1  

Física 1  

Geografia suplents  

Història i Història de l’Art 3  

Infermeria suplents  
Informàtica i Matemàtica Aplicada i 
Estadística 2  
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del 
Producte 2  

Pedagogia 2  

Psicologia 3  

Química 2  
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Sector PROFESSORS NO PERMANENTS : 
 
 

 

FACULTATS  I  ESCOLES  

 

F. Ciències 2  
F. Ciències Econòmiques i Empresarials 1  

F. Dret suplents  

F. Educació i Psicologia 3  

F. Infermeria 1  
F. Lletres 1  
F. Medicina 3  
F. Turisme suplents  
Escola Politècnica Superior 3  

   
 
 
   
 
DEPARTAMENTS  

  

Arquitectura i Enginyeria de la Construcció 1  

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 1   

Biologia 1   

Ciències Ambientals 1  

Ciències Mèdiques 1  

Didàctiques Específiques 1  

Dret Privat 1   

Dret Públic suplents   

Economia 1   

Empresa 1  
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 
Agroalimentària suplents  

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica 1  
Enginyeria Mecànica i de la Construcció 
Industrial suplents  

Filologia i Comunicació suplents  

Filosofia 1  

Física 1  

Geografia 1  

Història i Història de l’Art 1  

Infermeria 1  
Informàtica i Matemàtica Aplicada i 
Estadística 1  
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del 
Producte 1  

Pedagogia 1  

Psicologia 1  

Química 1  
 
 



 
 
 

4 
 

 
 
 
 
Sector ESTUDIANTS DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT 
 

 

FACULTATS  I  ESCOLES  

 

F. Ciències suplents  
F. Ciències Econòmiques i Empresarials 7  

F. Dret suplents  

F. Educació i Psicologia 5  

F. Infermeria 2  
F. Lletres 2  
F. Medicina 3  
F. Turisme 5  
Escola Politècnica Superior 10  

Escola de Doctorat 8  
 
   
 
   

Sector PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS    
 

Funcionaris 1 
Laborals 6 

 

 

 

 

Segon. Les eleccions referides tindran lloc seguint el calendari i el sistema de votació 

següent: 

 
 
a) Convocatòria de les eleccions. 

26 d’octubre 
  
b) Publicació del cens provisional. 

Del 26 al 29 d’octubre 
  
c) Reclamacions al cens provisional. 

Del 30 al 3 de novembre 
  
d) Resolució de reclamacions i publicació del cens definitiu. 

5 de novembre 
  
e) Presentació de candidatures. 

Del 5 al 9 de novembre 
  
f) Proclamació de la llista provisional de candidats. 

11 de novembre  
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g) Reclamacions a la llista provisional de candidats. 
Del 12 al 16 de novembre 

  
h) Resolució de reclamacions i proclamació de la llista definitiva de candidats. 

18 de novembre  
 
i)Sorteig de les meses electorals. 

18 de novembre 
 
 j) Campanya electoral. 

Del 19 al 22 de novembre 
  
k) Jornada de reflexió. 

23 de novembre 
  

l) Votació 
Del 24 de novembre a les 10 hores al 25 de novembre a les 12 hores 

  
m)  Proclamació provisional d’electes o si s’escau, proclamació provisional de 
candidats per concórrer en segona volta (en cas d’empat entre candidats) . 

27 de novembre 
  
n) Reclamacions a la proclamació provisional d’electes o a la proclamació provisional 
de candidats per concórrer en segona volta 

Del 30 de novembre al 2 de desembre  
  
o) Resolució de reclamacions i proclamació definitiva d’electes o si s’escau, 
proclamació definitiva de candidats per concórrer en segona volta. 
4 de desembre 

  
 
Segona volta, si s’escau:  
  

p) Campanya electoral 

5 al 8 de desembre 
  

q) Jornada de reflexió 

9 de desembre 
  
r) Votació 
Del 10 de desembre a les 10 hores al 11 de desembre a les 12 hores 

  
s) Proclamació provisional d’electe o electes 

15 de desembre 
  
t) Presentació de reclamacions a la proclamació provisional d’electe o electes 

Del 16 al 18 de desembre 
  
u) Resolució de reclamacions i proclamació definitiva d’electe 
22 de desembre  
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Tercer. Publicar la present resolució al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 

Universitat de Girona, sens perjudici de la seva publicació en altres espais per una major 

difusió. 

 
 
El secretari general,  
 
 
Jordi Pineda Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta Resolució que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant 
el rector de la Universitat de Girona, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació,  de conformitat amb allò que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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