D’acord amb el previst a la Normativa dels delegats d’estudiants de les titulacions de grau
de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol
del 2010, modificada per acords del Consell de Govern d’11 de maig del 2011, del 14 de
maig del 2014, 6 juliol de 2016 i 22 de febrer del 2017.
Vista la resolució de data 4 d’octubre del 2021 del secretari general mitjançant la qual
s'acorda que les eleccions per a escollir delegats dels estudiants a celebrar el primer
trimestre del curs 2021-2022 es realitzin mitjançant votació electrònica,

HE RESOLT:
Primer. Convocar eleccions per elegir els delegats de les titulacions de grau de la Facultat
de d’Humanitats dels cursos i grups que figuren a l’Annex I.
Segon. El calendari electoral serà el següent:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 d’octubre: Convocatòria d’eleccions i publicació de censos
5, 6 i 7 d’octubre: reclamacions als censos
8 d’octubre: publicació definitiva de censos
4 al 13 d’octubre: presentació de candidatures
14 d’octubre: proclamació provisional de candidatures
15 al 19 d’octubre: presentació d’al·legacions a les candidatures
20 d’octubre: proclamació definitiva de candidatures
20 al 26 d’octubre: actes d’informació electoral
Del 27 d’octubre a les 10.00h fins al 31 d’octubre a les 17.00h:
votacions electròniques
2 de novembre: escrutini
3 de novembre: proclamació provisional de candidats electes
4 al 8 de novembre: reclamacions a la proclamació provisional de
candidats electes
9 de novembre: proclamació definitiva de candidats electes

Tercer. Les eleccions que es realitzaran amb el sistema de votació electrònica tindran lloc
del 27 al 31 d’octubre del 2021, de les 10.00 hores del dia 27 d’octubre fins a les
17.00 hores del dia 31 d’octubre.

Quart. Les eleccions es regiran per la Normativa dels delegats d’estudiants de les
titulacions de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell
de Govern

de 21 de juliol del 2010, modificada per acords del Consell de Govern d’11 de maig del
2011,
del 14 de maig del 2014 i de 6 de juliol de 2016 i 22 de febrer del 2017.
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El degà de la Facultat d’Humanitats
Barcelona, 4 d’octubre del 2021

ANNEX I
Grau en Humanitats

-

Curs primer - Grup 1
Curs primer - Grup 2
Curs primer- Grup 3

-

Curs segon - Grup 1
Curs segon - Grup 2
Curs segon- Grup 3

-

Curs tercer - Grup 1
Curs tercer - Grup 2

-

Curs quart - Grup 1
Curs quart - Grup 2

Grau en Estudis Globals

-

Curs primer - Grup 1
Curs segon - Grup 1
Curs tercer- Grup 1

