Calendari per a la realització d’eleccions a
representants dels col·lectius d’EINA
(pendent d’aprovació)

Convocatòria tardor 2021-22 de les eleccions a Representants
dels col·lectius PAS, Professorat i Estudiants
El següent calendari recull les dates rellevants per a la realització del procés electoral.

Calendari
1. 24/11
Entrega per part de Gestió Acadèmica del llistat d’alumnes matriculats en el Grau
en Disseny, Màsters i Postgraus d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de
Barcelona.
2. 24/11
Entrega per part del Responsable de l’Administració del llistat de persones amb
contracte laboral vigent que formen part del col·lectiu PAS i col·lectiu professorat.
3. 24/11
Sorteig Junta Electoral en un acte obert per a un mandat de màxim 2 anys.
a. Estudiant i 10 suplents
b. Membre del Professorat i 2 suplents
c. Membre del PAS i 2 suplents
d. Membre de direcció i 1 suplents
Es demanarà al Patronat de la Fundació que designi un membre i el seu suplent per
a formar part de la Junta Electoral.
El Secretari/a del Centre serà membre nat. El responsable de l’Administració del
Centre actuarà de suplent en cas d’absència del Secretari/a.
4. 25/11
Constitució de la Junta Electoral.
5. 29/11 – 09/12
Període d’exposició pública del cens. Estarà dipositat a gestió acadèmica.
6. 29/11 – 09/12
Termini de presentació de reclamacions contra el cens.
7. 29/11 – 13/12
Termini per a la presentació de candidatures.
8. 13/12
Publicació del cens definitiu.
9. 13/12
Proclamació provisional de candidats.
10. 14/12 - 16/12
Termini de presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació provisional de
candidats.
11. 20/12
Proclamació definitiva de candidats.

12. 20/12
Realització del sorteig i publicació del resultat del sorteig dels integrants de la
mesa electoral:
Els membres de la Junta Electoral no formaran part de la mesa electoral.
La mesa estarà formada per membres del cens.
a. 1 president
b. 2 vocals
c. 1º i 2º suplents a president de la mesa.
d. 1º, 2º, 3º i 4º suplents a vocals de la mesa
13. 20/12 – 07/02
Durada i dates de la campanya electoral.
14. 10/01 – 06/02
Termini per a exercir el vot anticipat.
15. 08/02
Jornada de votació.
16. 08/02
Proclamació provisional del o dels candidats electes.
17. 09/02 – 11/02
Termini per a la presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació
provisional del o dels candidats electes.
18. 14/02
Proclamació definitiva del resultat.

