Reglament Electoral d'EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona
(aprovat en la Junta de Centre 07/10/2021)

L’objectiu del present reglament es establir criteris i mecanismes comuns per designar els
representant dels diferents col·lectius presents a EINA: professorat, PAS (personal
d’administració i serveis) i estudiants.

Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’aplicació
1. Aquest reglament és d'aplicació als processos electorals que tinguin com a finalitat
elegir els representants dels diferents col·lectius d’EINA, Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona, en endavant, EINA.
2. Als efectes electorals i de representació, que estableix aquest reglament,
s’estableixen quatre col·lectius: el professorat, el PAS, el patronat i l’estudiantat.
Article 2. Règim jurídic
Els processos electorals a què fa referència l'article anterior es regeixen per la legislació
universitària vigent, pels Estatuts de la Fundació EINA, pel reglament de EINA, per
aquest Reglament i per les disposicions que en cada cas dictin la Junta Electoral.
Article 3. Dret de sufragi
1. Les eleccions se celebraran mitjançant sufragi universal, lliure i secret.
2. Són electors i elegibles tots els membres de la comunitat d’EINA que compleixin, a
la data de la convocatòria d'eleccions, els requisits que per a cada cas estableixi
aquest Reglament i que figurin en el cens electoral.
3. Per a ser inclòs en el respectiu cens s’ha de reunir algun dels requisits següents:
a.
En el cas del professorat, ser professor i tenir relació contractual amb
EINA.
b.
En el cas del PAS, tenir relació contractual amb EINA.
c.
En el cas dels/de les estudiants, estar matriculat en qualsevol titulació
de Grau, de Màster o Postgrau d’EINA.
4. El sufragi és un dret personal no delegable.
5. El vot es pot exercir anticipadament en les condicions que disposa aquest
Reglament.
Article 4. Censos electorals
El responsable de l’administració d’EINA és responsable de mantenir actualitzat i
disponible el cens electoral dels diferents col·lectius d’EINA. Aquest s’entregarà als
Candidats i a la Junta Electoral en els supòsits que especifica aquest Reglament.
Article 5.
En cadascuna de les eleccions a representants dels col·lectius d’EINA s’elegirà un únic
representant i un llistat ordenat de suplents.

Article 6.
El mandat electoral és vàlid com a màxim per 3 anys sense possibilitat de reelecció en
el mateix càrrec.
Article 7.
Finalitzat el mandat dels representants, la direcció d’EINA en convocarà un nou procés
electoral.

Capítol segon. La Junta Electoral
Article 8.

Definició i incompatibilitats

1. L’Òrgan electoral d’EINA és la Junta Electoral.
2. La condició de membre d'un òrgan electoral és incompatible amb la de candidat/a
a representant o suplent de representant.
Article 9.

Composició

1. La Junta Electoral estarà formada per:
a. Un membre de la direcció que la presideix (membre nat)
b. El secretari del centre (membre nat)
c. Un membre de cada col·lectiu: un/a estudiant, un/a PAS, un/a professor/a i
un/a patró/na
2. L’elecció i constitució dels membres no nats de la Junta Electoral es realitza per
sorteig cada dos anys durant el mes de gener. Es podran designar suplents.
3. La presidència de la Junta Electoral centralitzarà les notificacions mitjançant el
email institucional d’EINA.
Article 10. Convocatòria i votacions
1. La Junta Electoral és convocada pel/per la president/a.
2. Els acords es prenen per majoria simple amb la presència de tots els seus membres
o, en cas de absència justificada, els seus suplents.
Article 11. Competències
Correspon a la Junta Electoral:
a. Aplicar les normes electorals.
b. Interpretar les normes per les quals es regeixen els processos electorals.
c. Resoldre les reclamacions o impugnacions sobre qualsevol afer relatiu al
procés o als resultats electorals.
Article 12. Funcions
Son funcions de la Junta Electoral:
a. Comunicar els censos electorals de cada col·lectiu el calendari
b. Proclamar la llista definitiva de candidats.
c. Publicar el resultat electoral definitiu.
d. Elaborar i publicar l’acta.
e. Comunicar els resultats i l’acta a la direcció i al/la responsable de
l’Administració del Centre.

Capítol Tercer. Les meses electorals
Article 13. Tipus i composició
1. Cada procés electoral comporta la constitució de les corresponents meses en els
termes que estableix aquest Reglament.
2. Les meses electorals estan composades per tres membres: un president i dos
vocals.
3. El president i vocals de les meses electorals, i els respectius suplents, dos per cada
titular, són elegits mitjançant sorteig regulat per la junta electoral.
4. La junta electoral ha de fer pública la composició de les meses almenys set dies
abans de la data de celebració de les eleccions corresponents i comunicar-ho a les
persones designades.
5. La impossibilitat de formar part d'una mesa s'ha de justificar degudament per escrit
davant de la junta electoral, amb la suficient antelació i, en tot cas, quaranta-vuit
hores abans de l'inici de la votació.
Article 14. Competències
Correspon a les meses electorals:
a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Realitzar l'escrutini i elaborar l'acta corresponent.

Capítol Quart. Procediment
Article 15. Convocatòria de les eleccions
1. Correspon al director del Centre convocar el processos electorals en qualsevol dels
col·lectius. La convocatòria s’ha de realitzar com a mínim 30 dies abans de la
finalització del mandat del(s) seu(s) representant(s).
2. La convocatòria anirà acompanyada de un calendari que inclogui:
a. Període d’exposició publica del cens
b. El termini de presentació de reclamacions contra el cens.
c. La data de publicació del cens definitiu.
d. El termini per a la presentació de candidatures.
e. La data de proclamació provisional de candidats.
f. El termini de presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació
provisional de candidats.
g. La data de la proclamació definitiva de candidats.
h. La data del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals,
quan escaigui.
i. La durada i dates de la campanya electoral.
j. El termini per a exercir el vot anticipat.
k. La data de la jornada de votació, que necessàriament ha de ser en dia lectiu.
l. La data de votacions en segona volta, si escau.
m. La data de proclamació provisional del o dels candidats electes.
n. El termini per a la presentació de reclamacions contra l’acte de proclamació
provisional del o dels candidats electes.
o. La data de proclamació definitiva del o dels candidats.

Article 16. Presentació de candidatures
1. La sol·licitud de candidatura s’ha de formalitzar davant el/la secretari/a del centre o
al registre.
2. En tot cas, la sol·licitud ha de contemplar el nom i cognoms del sol·licitant, el
col·lectiu, el telèfon i l’adreça electrònica del sol·licitant, i la seva signatura.
3. Les candidatures poden presentar-se a partir de l'endemà de la publicació del cens
electoral provisional fins a la data que determini la junta electoral corresponent.
Article 17. Proclamació de candidatures
1. La junta electoral, un cop comprovades les condicions d'elegibilitat dels sol·licitants,
procedirà a la proclamació provisional de candidatures.
2. En cas de presentar-se reclamacions, la JE les resoldrà dins el termini previst.
3. Un cop resoltes les reclamacions la JE proclamarà les candidatures definitives.
4. Les llistes de candidatures han de ser exposades al centre fins al dia de la votació.
Article 18. Campanya electoral
1. Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins la finalització del període
de votació, aquells candidats que ho desitgin podran realitzar campanya electoral.
2. Els candidats poden consultar el cens electoral que els correspongui pel col·lectiu
al que pertanyen. El Centre organitzarà, amb l’aprovació de la Junta Electoral, un
canal per tal de fer una comunicació a aquest cens.
Article 19. Constitució de les meses electorals
1. El president i els vocals, titulars i suplents, de les meses electorals es reuniran mitja
hora abans de l'assenyalada per començar la votació en el local assignat per la
junta electoral, a fi de procedir a la constitució de les meses i complir les seves
obligacions electorals.
2. Les meses només es poden constituir amb la presència de la totalitat del nombre
de membres que les composen.
3. Els suplents substitueixen els seus respectius titulars, en cas d'absència, per l'ordre
en què resultaren sortejats. Tota absència ha de quedar justificada i s'ha d'anotar a
l'acta de la mesa electoral.
4. Quan la constitució de la mesa no sigui possible per no arribar al nombre de
membres necessari, els membres que es trobin presents ho han de posar en
immediat coneixement de la junta electoral corresponent, que podrà designar
lliurement la persona o persones que supliran l'absència.
5. La junta electoral ha de lliurar a les meses electorals còpies dels censos de la seva
circumscripció i els models d'acta electoral.
Article 20. Paperetes
Les paperetes s'han de confeccionar en model normalitzat que facilitarà la junta
electoral corresponent.
Article 21. Desenvolupament de la votació
1. Les votacions s'inicien a les 9:30 hores del dia assenyalat i continuen sense
interrupció fins a les 18:30 hores, si la junta electoral corresponent no assenyala un

altre termini. En tot cas, les votacions poden finalitzar abans si ha votat el cent per
cent del cens d'electors de la mesa corresponent.
2. El president de la mesa ha d'introduir a l'urna, en primer lloc, els vots anticipats que
li hagi fet arribar la junta electoral i, acte seguit, ha de donar inici al vot presencial.
3. Els electors han d'acreditar la seva personalitat en el moment de la votació
mitjançant la presentació del document nacional d'identitat. També són vàlids el
carnet de la Universitat, el passaport o el carnet de conduir, sempre que incloguin
una fotografia.
4. El votant, un cop comprovada per la mesa la seva inclusió en el cens i acreditada la
seva identitat, ha de lliurar la papereta al president, qui la introduirà a l'urna
corresponent.
Article 22. Vot anticipat
1. En tots els processos electorals, els electors tenen dret a exercir el seu dret de vot
anticipadament en els termes establerts per aquest Reglament i pels acords
adoptats al respecte per la junta electoral corresponent.
2. La junta electoral corresponent ha d'establir les mesures oportunes per a organitzar
el procediment del vot anticipat.
3. L'elector pot realitzar la sol·licitud de vot anticipat des del moment de la
proclamació definitiva de candidats fins quaranta-vuit hores abans de la jornada
electoral en el lloc destinat a aquest efecte per la junta electoral corresponent.
4. L’elector ha d’introduir la papereta de vot en un sobre on ha de constar el sector
electoral al qual pertany i tancar-lo. Després ha d’introduir aquest sobre, juntament
amb la fotocòpia del document nacional d’identitat o document anàleg dels
esmentats a l'article 25.3, en un altre sobre, tancar-lo i dipositar-lo en el lloc habilitat
per la junta electoral corresponent.
Article 23. Escrutini
1. Acabada la votació, es procedeix en acte públic a l'escrutini de vots.
2. Es consideren vots nuls:
a) Les paperetes inintel·ligibles.
b) El vot emès en papereta no oficial.
c) El vot assignat a un nombre de candidats superior al màxim establert.
d) El vot emès en papereta estripada o en què s'haguessin alterat o tatxat els noms
en ella continguts.
3. Es considera vot en blanc el vot emès en papereta oficial que no contingui cap nom
assenyalat amb una creu.
4. Qualsevol dubte sobre el sentit del vot d'una papereta ha de ser resolt per la mesa
electoral mitjançant acord adoptat per majoria simple.
5. Realitzat el recompte de vots, el president ha de preguntar si hi ha alguna al·legació
contra l'escrutini i, en cas que no n'hi hagi o s'hagin resolt per la mesa les
presentades, anunciarà públicament el resultat de la votació.
6. Les paperetes a les que s'hagués negat validesa o que haguessin estat objecte
d'alguna reclamació s'han d'unir a l'acta, un cop signades pels membres de la
mesa. La resta de paperetes s'han de lliurar a la junta electoral corresponent que les
conservarà fins a la proclamació definitiva de resultats.

Article 24. Acta electoral
1. Realitzat l'escrutini, el president de la mesa electoral aixecarà acta on ha de fer
constar:
a) El nombre d'electors i votants.
b) El nombre de paperetes nul·les i el de paperetes vàlides, distingint dintre
d'aquestes els vots en blanc i els vots obtinguts per cada candidatura.
c) La identificació dels membres de la mesa i les possibles incidències a l'hora de la
seva constitució.
d) Les incidències que s'haguessin produït abans, durant i després del
desenvolupament de la votació.
e) Les reclamacions i protestes formals que puguin haver presentat els candidats o
els electors sobre la votació i l'escrutini, així com les resolucions motivades que
hagi adoptat la mesa al respecte.
2. L'acta ha de ser signada per tots els membres de la mesa.
3. L'acta, juntament amb les paperetes de votació a què es refereix l'apartat 6 de
l'article 23 i altres documents que puguin especificar la junta electoral han de fer-se
arribar a la junta electoral en el termini més breu possible i sempre dins les vint-iquatre hores següents a la finalització de la votació. La junta electoral n'ha de
conservar una còpia, i remetre l'original a la Secretaria del Centre.
4. Les paperetes de votació conservades s'han de destruir un cop s'hagin resolt les
possibles reclamacions contra la proclamació provisional de resultats.
Article 25. Publicació de resultats provisionals
Dintre de les vint-i-quatre hores següents al tancament de les urnes, la junta electoral,
a la vista de les actes trameses per les meses, proclama provisionalment els resultats
de les eleccions.
Article 26. Reclamacions
1. Efectuada la proclamació provisional de resultats, i dins dels dos dies hàbils
següents, poden presentar-se reclamacions davant la junta electoral. Només estan
legitimats per interposar la reclamació els candidats. La reclamació s'ha de
formalitzar per escrit.
2. La junta electoral ha de resoldre les reclamacions en un termini de dos dies hàbils.
Article 27. Nul·litat de les eleccions
Abans de la proclamació definitiva de resultats, la junta electoral pot declarar la nul·litat de

l'elecció en una o vàries meses, si existís algun vici que pogués alterar el resultat de la
votació. En aquest cas, ordenarà la repetició de l'acte de la votació en un termini no
superior a set dies.
Article 28. Proclamació de resultats
Resoltes les reclamacions, la junta electoral corresponent efectuarà la proclamació
definitiva dels resultats.

