ELECCIONS A RECTOR O RECTORA DE LA UAB 2020
PROPOSTA DE CALENDARI ELECTORAL PER AL CURS 2020-2021:
Aspectes organitzatius de la votació electrònica

Previsions específiques dels aspectes organitzatius de la votació electrònica a les
Eleccions a rector o rectora de la UAB 2020

1.- Les eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 es desenvoluparan únicament pel sistema
de votació electrònica per a tots els sectors.
2.- El sistema de votació electrònica a emprar és la plataforma comuna a totes les universitats
catalanes, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC, el qual garanteix els sistemes
de seguretat i fiabilitat necessàries.
3.- El termini per a poder efectuar el vot electrònic és de les 10:00 hores del dia 27 d’octubre
de 2020 a les 16:00 hores del dia 28 d’octubre de 2020. Si calgués procedir a fer la votació en
segona volta, el termini per a poder efectuar el vot electrònic és de les 10:00 hores del dia 2
de novembre de 2020 a les 16:00 hores del dia 3 de novembre de 2020.
4.- El període de votació anticipada es considera garantit en establir un termini de votació
electrònica superior al d’una jornada electoral.
5.- Els votants podran efectuar la seva votació dues vegades, i el sistema garanteix que només
serà vàlida l’última votació efectuada.
6.- El sistema d’identificació dels votants serà a través del NIU i password que facilita la UAB a
tota la comunitat universitària.
7.- Les paperetes de votació s’ajusten a les especificitats tècniques de la plataforma de votació
electrònica, tot respectant els requeriments exigits a l’article 40 del Reglament Electoral de la
UAB.
8.- Es constituirà una única mesa electoral electrònica per a les quatre circumscripcions
electorals i per a les dues voltes de votació, si escau. Aquesta mesa estarà constituïda pel
secretari general, que la presidirà, el comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació, i quatre vocals: un representant del personal docent pertanyent
al sector A, un representant del personal docent pertanyent al sector B, un representant de
l’alumnat i un representant del personal d’administració i serveis. Els vocals i els seus suplents
s’escolliran per sorteig de la Junta Electoral General entre aquests col·lectius.
Així mateix assistiran com a observadors, els membres de la Junta Electoral General, el cap del
Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació Institucional.
9.- Es nomena una mesa d’administració de la votació electrònica encarregada de seguir el
procediment establert a la plataforma de votació electrònica amb la següent composició: el
comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, el cap del
Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació Institucional.
10.- En acabar el termini fixat per a la votació, la mesa electoral electrònica procedirà en acte
públic a iniciar el procés electrònic d’escrutini de vots. El president de la mesa ha d’aixecar acta
del procés d’escrutini, i fer-la arribar a la Junta Electoral General per tal que es procedeixi a la
proclamació provisional de resultats.

