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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE VACANTS DE LA JUNTA 
DE FACULTAT DE LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME) 

2021 
 
 

 
Antecedents 
L’article 80 dels Estatuts de la UPC regula la composició de la Junta de Centre Docent. 
 
D’acord amb l’article 62 del Reglament Electoral de la Universitat, en les eleccions dels 
representants a les juntes de centre docent, els consells de departament i els consells 
d’institut universitari de recerca el reglament d’organització i funcionament de la unitat 
corresponent determina els sectors o classificacions electorals, d’acord amb el que 
estableix l’article 102 dels Estatuts de la Universitat, a més de les circumscripcions 
electorals corresponents. 
 
L’article 12 del reglament d’organització i funcionament de la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística especifica la composició de la Junta de Facultat. 
  
Atès que la Junta de Facultat  és elegida per un període de dos anys, i que aquest 
finalitzarà el mes de febrer de 2023. 
 
Atès l’article 63 del Reglament Electoral de la Universitat, Jaume Franch com a degà de 
la Facultat de Matemàtiques i Estadística,  
 

 
ACORDA: 

 
1. Aprovar la convocatòria de les eleccions per a la renovació de vacants a la Junta de 
Facultat de l’FME que, en aquest cas, afecta a la representació del personal docent i 
investigador PDI-A del Departament de Matemàtiques i requerir al secretari acadèmic 
de l’FME per tal que les organitzi.  
 
Aquest procés electoral es regeix pel Reglament Electoral de la Universitat i pel 
reglament d’organització i funcionament de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. 
 
Les vacants a cobrir es distribueixen de la manera següent:  

• 1 representant del PDI-A (professorat doctor amb vinculació permanent a la 
Universitat) del Departament de Matemàtiques. 

 
D’acord amb l’article 54 del Reglament Electoral, un cop resoltes les reclamacions, la 
junta electoral corresponent efectua la proclamació definitiva dels resultats i el secretari 
responsable de l’elecció en fa la publicació. En cas d’empat s’estableix el criteri de 
prioritat següent: la proclamació correspon al candidat o candidata del gènere que tingui 
menys representació entre els candidats o candidates electes del col·legi electoral. 
Si persisteix l’empat un cop aplicat aquest criteri de prioritat, correspon a la junta 
electoral determinar per sorteig el candidat o candidata que s’ha de proclamar. 
 
2. L’article 33 del Reglament Electoral de la Universitat estableix que el secretari 
acadèmic publica la resolució de la convocatòria de les eleccions com a màxim el dia 
hàbil següent a la data en què s’han aprovat i s’acompanyen del calendari electoral. La 
publicació es farà mitjançant el lloc web de la Facultat.  
 
3. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari que es determina en l’annex 
a aquesta convocatòria. (Article 35 del Reglament Electoral de la Universitat.) 
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4. La sol·licitud de candidatura ha  ser individual i ha d’estar signada per la persona 
candidata. Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els cognoms, el sector al qual es pertany, 
el DNI, o el número de qualsevol altre document acreditatiu, i la data. Han de presentar-
se en el període previst al calendari electoral, i d’acord amb el model normalitzat elaborat 
pel secretari acadèmic. (Article 39 del Reglament Electoral de la Universitat.) 
 
5. Durant el període establert al calendari per a la campanya electoral, les persones 
candidates poden sol·licitar locals per fer-hi actes electorals, així com taulers d'anuncis 
per exposar-hi la propaganda electoral. (Article 42 del  Reglament Electoral de la Universitat.) 
 
6. El secretari acadèmic de l’FME elabora el model oficial de les paperetes de vot. (Art. 

31 del Reglament Electoral de la Universitat.) 

 
A les paperetes s’especifica clarament el nombre màxim de persones candidates que 
poden ser votades, seguint el procediment establert a l’article 45 del  Reglament 
Electoral de la Universitat. 
 
7. El sistema de vot utilitzat serà el d’urna electrònica. El període de votació començarà 
a les 10:00 del dia 17 de novembre  de 2021 i finalitzarà a les 09:59 del dia 22 d’octubre. 
L’escrutini s’iniciarà a les 11:00 del dia 22 novembre  de 2021. 
 
8. El dia 11 de novembre es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres de les 
meses electorals. 
 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Franch Bullich, degà de l’FME. 
 


		2021-10-19T18:50:43+0200
	JAIME FRANCH BULLICH - DNI 35117885J (TCAT)




