Consell de Govern

Sessió Extraordinària: 09-06-2020

Acord 48/2020 del punt 1 de l'ordre del dia de la sessió del Consell de Govern de data 9 de juny de 2020:
Convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UAB.
Correspon al Consell de Govern convocar el procés electoral per a l’elecció a rector o rectora. De conformitat amb l’article 18 del Reglament
Electoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el dia 22 de desembre de 2003 i modificat per acords de
dates 27 de setembre de 2006, 2 d'octubre de 2008, 30 de setembre de 2010, 17 d’octubre de 2012, 10 de desembre de 2013 i 30 de gener
de 2020, la convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral que haurà elaborat la Junta Electoral General.
La Junta Electoral General és l’òrgan electoral principal de la UAB. Té com a competències fonamentals l’aplicació i la interpretació de les
normes que regeixen els processos electorals a la UAB, la proclamació dels resultats definitius de les eleccions a rector/a i membres del
Claustre, així com la resolució de les reclamacions i impugnacions referents al procés o als resultats electorals.
D’acord amb els antecedents exposats, el Consell de Govern, en data 11 de març de 2020, va aprovar la convocatòria d’eleccions a rector o
rectora de la UAB 2020 d’acord amb el calendari electoral que va elaborar per la Junta Electoral General. Segons el calendari electoral esmentat
el procés electoral s’iniciava amb la publicació del cens provisional en data 17 d’abril de 2020.
Atès que, de conformitat disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i la Instrucció núm. 3/2020 de Gerència respecte a l’organització dels serveis
davant l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19, en la sessió extraordinària del Consell de Govern de data 16 d’abril de 2020 va
acordar “Constatar i donar compte de la suspensió de la convocatòria d’eleccions de rector o rectora de la UAB amb el benentès que quan
s’aixequi l’estat d’alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal de reprendre’l, prèvia proposta de nou calendari
electoral per part de la Junta Electoral General”, així com va encarregar al secretari general que quan s’aixequés l’estat d’alarma iniciés els
tràmits per donar compliment a l’acord anterior.
Atès que l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga el estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març (BOE de 23 de maig), estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin
estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat
d’alarma i les seves pròrrogues, i l’apartat segon de la disposició derogatòria única d’aquest mateix Reial Decret 537/2020 disposa que, amb
efectes des de l’1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Atès que, a la vista de la regulació abans esmentada, correspon decidir com ha de prosseguir el procés electoral per a l’elecció del rector o de
la rectora.
Atès que el curs acadèmic està molt avançat i que organitzar el procés electoral actualment comportaria que l’alumnat no pogués participar
adequadament, es proposa al Consell de Govern organitzar un nou procés electoral a l’inici del curs acadèmic 2020-2021.
En data 4 de juny de 2020 es van reunir els membres de la Junta Electoral General i van elaborar el calendari electoral que ara es presenta al
Consell de Govern.
En aquesta mateixa reunió també es van aprovar les mateixes previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica de
les eleccions a rector o rectora de la UAB 2020, excepte pel que fa a les dates del procés electoral. [Document]
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern i de la Junta Electoral General el Consell de Govern ha
adoptat els següents
ACORDS
PRIMER. Deixar sense efectes la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 aprovada pel Consell de Govern en data 11 de
març de 2020.
SEGON. Aprovar una nova convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d’acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta
Electoral General que s’annexa. [Document]
TERCER. Encarregar el secretari general que vetlli pel seguiment del procés electoral a rector o rectora de la UAB, i per la comunicació efectiva
a tota la comunitat universitària de les diverses fases d’aquest procés.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juny de 2020
Oficina de Coordinació Institucional Universitat Autònoma de Barcelona

