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CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DEL DEGÀ O DEGANA DE LA  

FACULTAT DE MATEMÂTIQUES I ESTADÍSTICA (FME), 2023 
 

 
 
Antecedents 
 
L’article 81 dels Estatuts de la UPC regula les funcions del degà o degana de Centre 
Docent, així com les condicions generals de la seva elecció i nomenament. 
 
Els articles 18,19 i 20 del reglament d’organització i funcionament de la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística detalla les funcions del degà de l’FME.   
 
L’article 22.2 del reglament d’organització i funcionament de la Facultat de 

Matemàtiques i Estadística especifica  que el mandat del degà o degana té una durada 
de quatre anys i que ningú no pot ser elegit més de dos mandats de forma 
consecutiva. 
 
  
Atès que l'actual degà finalitzarà el mes de febrer de 2023 el seu segon mandat 
consecutiu. 
 
Atès l’article 79 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 a degà o degana de la Facultat de 
Matemàtiques I Estadística 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. 
 
D’acord amb l’article 83 del Reglament Electoral de la Universitat són elegibles els 
professors i professores amb vinculació permanent a la Universitat i vinculats al centre 
docent que reuneixen els requisits establerts a la legislació universitària i als Estatuts. Són 
electors o electores els membres de la comunitat universitària inclosos als censos del 
centre docent.  L’elecció es fa per sufragi universal lliure, directe, secret i ponderat  
 

D’acord amb l’article 21 del Reglament d’organització i funcionament de la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística a l'efecte de l’elecció, la comunitat del centre docent es 
considera dividida en els quatre sectors següents: 

Sector PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
Sector PDI-B: personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior. 
Sector EGM: estudiantat de grau i màster universitari. 
Sector PAS: personal d’administració i serveis. 

La ponderació dels quatre sectors esmentats és igual, respectivament, al cinquanta-un, 
catorze, vint-i-quatre i onze per cent.  
 

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.  
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D’acord amb l’article 76 del Reglament Electoral, és proclamat degà o degana en 
primera volta, el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat 
dels vots ponderats segons les adjudicacions fetes per la Junta Electoral d’Universitat. 
Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la 
qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats a la 
primera volta. En el supòsit d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta. 
 
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.) 
 
4. Les candidatures s’han de adreçar  al secretari acadèmic, i ha d’estar signades per 
la persona candidata. Així mateix, s’ha d’incloure el nom i els cognoms, 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.) 
 
7. El sistema de vot utilitzat serà el d’urna electrònica. El període de votació en primera 
volta començarà a les 10:00 del dia 28 de febrer de 2023 i finalitzarà a les 10:59 del 
dia 3 de març de 2023. L’escrutini s’iniciarà a les 12:00 del dia 3 de març de 2023. 
 
8. El dia 16 de febrer es procedirà a realitzar el sorteig públic dels membres de les 
meses electorals. 
 
 
Barcelona, 11 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Franch Bullich, degà de l’FME. 
 


		2023-01-11T18:23:33+0100
	JAIME FRANCH BULLICH - DNI 35117885J (TCAT)




