Acord del Consell de Govern, de 2 de març de 2022, relatiu als procediments
electorals a degà o degana; a director o directora de departament, d’institut de
recerca o d’altres estructures; a cap d’estudis, i a membres del consell de
departament o del consell de direcció d’instituts de recerca o d’òrgans col·legiats
d’altres estructures

Antecedents i fonaments de dret
L’article 31 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona disposa
que, en les eleccions al Claustre, a les juntes de facultat, als consells d’estudis i a rector
o rectora, el procediment habitual és el sistema de votació electrònica. Pel que fa la
regulació dels aspectes tècnics de la votació electrònica, l’article 33 del Reglament remet
a la regulació que el Consell de Govern aprovi al respecte.
En data 7 d’octubre de 2020, en el context de pandèmia sanitària i ateses les restriccions
de mobilitat i de presencialitat acordades pels governs estatal i autonòmic, es va aprovar
la Normativa de votació electrònica de la Universitat de Barcelona, atesa la situació
sanitària derivada de la COVID-19. En els antecedents, i precisament atenent a
l’excepcionalitat de la situació d’aquell moment, s’hi va acordar que la votació electrònica
fos d’aplicació també als processos electorals als quals el Reglament general eleccions
no feia referència. És a dir, es va preveure el procediment electoral electrònic per a les
eleccions a degà o degana; a director o directora de departament, d’institut de recerca
o d’altres estructures; a cap d’estudis, i a membres del consell de departament o del
consell de direcció d’instituts de recerca o d’òrgans col·legiats d’altres estructures.
La situació epidemiològica actual ha permès reprendre la presencialitat, amb caràcter
general però alhora amb cautela, en la major part de les activitats de la Universitat. Així
doncs, sens perjudici que en un futur pugui ser necessari adoptar noves restriccions, cal
reconsiderar el procediment de votació electrònica en aquelles eleccions respecte de
les quals el Reglament general d’eleccions no preveu la votació electrònica. Cal tenir
especialment en compte que, en el cas de l’elecció d’òrgans unipersonals, la votació
requereix la constitució de l’òrgan col·legiat corresponent. Per això, a la pràctica, els
avantatges de la votació electrònica —fer extensiu el procés de votació al màxim nombre
d’electors i facilitar així el procés de votació— queden desvirtuats o, si més no, no
aporten cap valor afegit ni cap millora tangible a la gestió del procediment.
En conseqüència, fent ús de les competències acordades, el Consell de Govern, reunit
en data 2 de març de 2022.
ACORDA:

Primer. Que, de conformitat amb el procediment electoral regulat en el Reglament
general d’eleccions, s’han de desenvolupar de forma presencial els processos electorals
a degà o degana; a director o directora de departament, d’institut de recerca o d’altres
estructures; a cap d’estudis, i a membres del consell de departament o del consell de
direcció d’instituts de recerca o d’òrgans col·legiats d’altres estructures, llevat que, a
conseqüència de l’evolució de la situació sanitària i d’acord amb les indicacions de les
autoritats sanitàries i els protocols d’actuació aplicables, s’hagin d’adoptar mesures de
restricció de la presencialitat i/o de la mobilitat.
Excepcionalment, en el cas dels processos electorals a membres de consell de
departament, la Secretaria General podrà autoritzar la votació electrònica, prèvia
justificació del director o directora del departament, atenent a la dimensió del
departament o a la concurrència d’altres circumstàncies que dificultin la votació
presencial.
La gestió administrativa d’aquests processos electorals és a càrrec de les
administracions de centre corresponents, a excepció de les eleccions a director o
directora i a membres del consell de direcció dels instituts de recerca, que gestiona la
Coordinació d’Eleccions UB.
Segon. Que aquest acord tingui efectes des de l’endemà de la seva aprovació. Els
processos electorals que hagin estat convocats amb anterioritat a l’aprovació d’aquest
acord, es realitzaran electrònicament, d’acord amb la Normativa de votació electrònica
de la Universitat de Barcelona, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19 i en
tot allò que no estigui expressament regulat, pel Reglament general d’eleccions de la
Universitat de Barcelona.

