PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS ELECTES ELECCIONS DE LA
JUNTA DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

Teresa Monllau Jaques, secretària de la Junta Electoral de la Facultat d’Economia i Empresa,
certifica que la Junta Electoral de la Facultat d’Economia i Empresa s’ha reunit el dia 7 de març
de 2022, a les 15.00h, a la vista de l’acta de la Mesa Electoral Electrònica d’escrutini, també de
7 de març de 2022, ha pres els acords següents:
1. Proclamar els resultats oficials, així com els candidats electes de les eleccions de la Junta de
la Facultat d’Economia i Empresa, que consten a l’Annex 1.
2. Proclamar aquells candidats presentats per als col·legis electorals on no ha calgut fer eleccions
pel fet que el nombre de candidatures presentades era igual o inferior al nombre de llocs a
cobrir, que consten a l’annex 2.
3. Contra aquest acord es poden presentar reclamacions davant la Junta Electoral fins al dia 11
de març de 2022.
4. Aquesta proclamació esdevindrà definitiva si un cop transcorregut el termini fixat no s’ha
presentat cap reclamació
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Teresa Monllau Jaques

Annex 1. Candidats electes de les eleccions a la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa
Representants de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador:
LEONARDO AUGUSTO TARIFFI PEÑA
ANDREI BOAR

Representants dels estudiants matriculats:
ÀXEL BROCH MASANA

Annex 2. Candidats presentats per als col·legis electorals on no ha estat necessari fer eleccions
pel fet que el nombre de candidatures presentades era igual o inferior al nombre de llocs a
cobrir

Representants dels estudiants matriculats:
EDUARD PLA FARRIOL
MARÇAL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Professors amb vinculació permanent:
Àrea de coneixement Economia Aplicada: GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS
Àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica: ROSEMARIE NAGEL
Àrea de coneixement d'Empresa: DANIEL SERRA DE LA FIGUERA
Resta d'àrees de coneixement. FERNANDO GUIRAO PIÑEYRO

Representants dels professors amb vinculació permanent:
ALBERT CARRERAS DE ODRIOZOLA
ANTONIO LADRÓN DE GUEVARA
ANGEL GIL ESTALLO

Representant del Personal d'Administració i Serveis:
XAVIER MARTÍNEZ GRANELL

