La Junta Electoral de la Facultat d’Humanitats, reunida en sessió del dia 2 de novembre de
2021, i a la vista de les actes d’escrutini que ens ha traslladat la Mesa Electoral Electrònica
en relació a les eleccions a delegats i delegades d’estudiants de les titulacions de grau de la
Facultat d’Humanitats ha pres els acords següents:
Primer: De conformitat amb l’article 6.9.2 de la Normativa dels delegats d’estudiants de les
titulacions de grau a la UPF, es proclamen candidats electes aquells estudiants que
han obtingut més vots en aquelles circumscripcions en què s’ha dut a terme la votació
electrònica, els quals consten a Annex I.
Vista l’Acta d’escrutini de la Mesa Electoral Electrònica de la Facultat d’Humanitats
de data 2 de novembre de 2021, on s’observa el nombre de vots obtinguts per a
cada candidatura i constatant que s’ha produït un empat a tres de les candidatures
presentades (BERROS DOMINGUEZ, MIGUEL; EL MOUSSAOUI EL IDRISSI,
FATIMA ZHORA i ROSERO ORELLANA, BEGOÑA)
I, tal com preveu l’Article 4, Secció 36, del Reglament electoral de la UPF:
"4. En relació amb la proclamació de candidats electes, els empats es resoldran per
sorteig efectuat per la junta electoral competent, llevat que aquest reglament prevegi
un altre sistema de desempat."
S’ha procedit a fer el sorteig entre les tres candidatures.
Segon: Es proclamen candidats electes, els estudiants d’aquelles circumscripcions en que
no ha estat necessari dur a terme votacions per ser el seu nombre igual o inferior al
nombre de llocs a cobrir, els quals consten a l’Annex II.

Tercer: Contra aquests acords, es poden presentar reclamacions davant la Junta Electoral
de la Facultat fins el dia 8 de novembre de 2021.
Quart: Aquesta proclamació esdevindrà definitiva si un cop transcorregut el termini fixat no
s’ha presentat cap reclamació .
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El secretari de la Junta Electoral de la Facultat d’Humanitats
Barcelona, a 3 de novembre de 2021.

ANNEX I

FACULTAT D’HUMANITATS
Eleccions de delegats d’estudiants de titulacions de grau
Grau en Humanitats:

-

Curs primer - Grup 2: Miguel Berros Domínguez
Fatima Zhora El Moussaoui El Edrissi

Barcelona, a 3 de novembre de 2021.

ANNEX II
FACULTAT D’HUMANITATS
Eleccions de delegats d’estudiants de titulacions de grau

Grau en Estudis Globals:
-

Curs primer - Grup 1: Juan Lobo Hispano López

-

Curs segon - Grup 1: Matías Nicolás Díaz Roqueta

-

Curs tercer-

Grup 1: Joan Llonch Tegido

Grau en Humanitats:
-

Curs primer - Grup 1: No es presenta cap candidat

-

Curs primer - Grup 2: Miguel Berros Domínguez
Naiara López Martínez
Fatima Zhora El Moussaoui El Edrissi
Begoña Rosero Orellana

-

Curs primer- Grup 3: No es presenta cap candidat

-

Curs segon- Grup 1: No es presenta cap candidat

-

Curs segon- Grup 2: Paola Accetta
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-

Curs segon- Grup 3: No es presenta cap candidat

-

Curs tercer- Grup 1: Julia López García

-

Curs tercer- Grup 2: No es presenta cap candidat

-

Curs quart- Grup 1: Maria Almendros Viladerrams

-

Curs quart- Grup 2: Jorge Cherit Delcastillo

Barcelona, a 3 de novembre de 2021.

