En data 24 de febrer del 2020 aquest rector va convocar les eleccions per a elegir els
representants de la comunitat universitària al Claustre universitari, i va establir-ne
l’elaboració del cens electoral corresponent;
Posteriorment, atès que el 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 per la
COVID-19, va comportar una sèrie de disposicions en matèria sanitària, econòmica
i social que afectaven també tots els àmbits d’actuació de les administracions
públiques, en data 16 de març del 2020, es van suspendre les eleccions al Claustre
universitari per tal de garantir les mesures previstes per a la salut de tots els membres
de la Universitat.
Igualment, per tal de garantir el normal funcionament del servei públic de l’educació
superior, el Consell de Govern de 20 de maig del 2020 va aprovar prorrogar els
mandats de tots els òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra
fins que es pogués reprendre l’activitat acadèmica i administrativa presencial per
dur a terme els processos electorals que corresponguin amb les garanties
necessàries.
Vist que la Resolució del rector de 24 de febrer del 2020 pretenia assegurar, amb el
calendari electoral previst, el legítim exercici d’un dret de sufragi que, a dia d’avui, no
pot ser garantit, ni en el temps, ni en la forma d’execució;
Vist que no està prevista la docència presencial en els campus durant aquest darrer
trimestre;
Es considera necessari, per a garantir la seguretat jurídica que ha de regir qualsevol
procés electoral, no celebrar les eleccions convocades en data 24 de febrer del 2020 i
reiniciar el procés que permeti la renovació dels representants de la comunitat
universitària al Claustre tan aviat com les circumstàncies ho permetin en l’àmbit de la
protecció de la salut de la comunitat universitària.
Per això, havent-ne informat a la Mesa del Claustre universitari, en reunió
mantinguda el 3 de juny de 2020, i en ús de les competències que m’atorga la
normativa vigent i els Estatuts de la UPF,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte de manera íntegra la Resolució del rector de 24 de
febrer del 2020, per la qual es convoquen les eleccions per a elegir els representants

de la comunitat universitària al Claustre universitari i s’estableix el calendari electoral
corresponent.
Segon. Deixar sense efecte la Resolució del secretari general de 24 de febrer del
2020, per la qual estableix que les votacions per a escollir els representants del
Claustre universitari convocades pel rector el 24 de febrer del 2020 tinguin lloc
mitjançant votació electrònica.
Tercer. Les eleccions per a elegir els representants de la comunitat universitària al
Claustre universitari es reiniciaran en el moment que les circumstàncies ho permetin
en l’àmbit de la protecció de la salut de la comunitat universitària, amb un nou
calendari i un cens electoral degudament actualitzat a les circumstàncies d’aquell
moment.
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al Portal de la Transparència
de la Universitat Pompeu Fabra.
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