
 

Companyes i companys, 
Dimarts passat va tenir lloc el Consell de Govern en el qual es va decidir el 
calendari de les pròximes eleccions rectorals. 
De manera immediata es va plantejar la discussió sobre el procediment de 
votació, que bé podria ser presencial o electrònic. 
La UA disposa d'un reglament de vot electrònic des de 2016 i l'eina informàtica 
que ho permet. De fet, les últimes eleccions al deganat de la Facultat de 
Ciències de la Salut es van celebrar utilitzant aquest sistema i amb la voluntad 
de que tots els següents processos anaren asixí. 
Va haver-hi més de vint intervencions a favor i en contra de tots dos sistemes 
que intente resumir a continuació: 
Vot presencial 
 En contra 

 Implica un risc sanitari difícil de calcular 
 És un sistema complicat que involucra a molta gent, tenint en compte 

que es convoca a més de 30000 electors 
 Pot ser que per raons COVID no es puga realizar el 3 de desembre 
 Es preveu menys participació per raons COVID degut a la menor 

presencialitat actual al campus, fonamentalment d'estudiants 
 Poc ecològic 
 És un pas arrere en l'aposta per la digitalització de la nostra 

administració 
 No s'amortitza la inversió realitzada per la UA en el vot electrònic 
 Incoherent amb el sistema de presencialitat parcial que s'aplica a 

l'alumnat 
 Va en contra de les recomanacions del Comitè de Seguretat i Salut 

 A favor 
 S'eviten problemes de seguretat informàtica. 
 No l'afecta la bretxa digital de gènere, que perjudica la dona 
 Prenent les degudes precaucions és possible. Ja es fa amb l'assistència 

a classe 
 Vot electrònic 
En contra 

 No és segur. Hi ha risc de frau 
 L'afecta la bretxa digital de gènere 
 Hi ha publicacions que desacrediten a l'empresa concessionària del 

servei i farien impugnables les eleccions 
A favor 

 Les eleccions es podria realitzar qualsevol que fóra la situació COVID 
 Aprofitaríem les inversions realitzades en aquest sistema 
 Simple i ràpid, tant el vot com el reconte 
 Ecològic 
 El risc sanitari és nul 
 Facilita la participació dels electors incloent als qui no vengen al campus 



 Coherent amb el sistema de presencialitat parcial adoptat per a l'alumnat 
 D'acord amb les recomanacions del Comitè de Seguretat i Salut 

  

Cal dir que prèviament el Rector va intervenir, immediatament després de la 
primera argumentació a favor del vot electrònic, indicant que estava totalment 
d'acord amb els arguments que s'esgrimien al seu favor i que s'anava a 
treballar perquè els futurs processos electorals tingueren lloc mitjançant vot 
electrònic, però que les pròximes eleccions rectorals, previstes per al 3 de 
desembre, no podrien utilitzar aqueix sistema pel fet que l'empresa 
concessionària estava en concurs de creditors des de maig i era impossible 
que poguera coordinar el inminent procés electoral. 
Com el Rector no estava disposat a ajornar més les eleccions, l'únic camí era el 
vot presencial. 
Alguns intervinents van criticar que no s'hagueren pres les mesures oportunes 
si es coneixien amb tanta antelació aquestes dificultats i que hi havia altres 
empreses que podrien fer aqueixa funció. 
Finalment es va procedir a la corresponent votació aprovant-se la convocatòria 
d'eleccions amb vot presencial per 30 vots a favor, 13 en contra i 1 abstenció. 
Com a representant del STEPV en el Consell de Govern vaig votar en contra 
del vot presencial després de valorar tots els arguments exposats, considerant 
que el vot electrònic és l'únic que assegura que el procés electoral es 
prioducirá en la data prevista, que ofereix totes les garanties sanitàries a la 
comunitat universitària i permet el màxim de participació. 
  
Una cordial salutació 
  
Alfonso Cueto 
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