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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ 

 DELS REPRESENTANTS ELECTIUS A LA JUNTA DE FACULTAT  
DE LA FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA 2019 

 
 
Atès que la Junta de Facultat de la FIB té un mandat de 2 anys i que les últimes eleccions per 
a la renovació dels representants electius van ser el 9 de novembre de 2017, el degà de la FIB, 
Josep Fernandez Ruzafa, aprova la convocatòria i el calendari de les eleccions per a la 
renovació dels representants electius a la Junta de Facultat. 
 
S’estableix el procediment següent: 
 
1. Aquest procés electoral es regeix pel Reglament electoral de la UPC (acord 10/2014 del 

Claustre Universitari), pel Reglament de la FIB (acord 78/2013 del Consell de Govern),  pels 
Estatuts de la UPC, per la Normativa de votació en urna electrònica (acord 3/2016 del 
Claustre Universitari) i per tota normativa que sigui d’aplicació. 
 

2. El procés electoral s’organitzarà d’acord amb el calendari de l’annex I d’aquest document. 
 

3. El cens electoral l’elabora la Secretaria General de la UPC, a petició de la secretària 
acadèmica de la FIB, amb data de tancament 22/10/2019. 

 
4. A l’annex II hi ha la relació de les places que s’han de proveir, en aplicació de l’article 12 

del Reglament de la FIB. 
 

5. La presentació de candidatura pot ser individual o col·lectiva i ha d’estar signada per la 
persona candidata o persones candidates, respectivament. Les sol·licituds de candidatura 
s’han de presentar mitjançant el model normalitzat, annex III. Les candidatures es 
presentaran a la secretaria acadèmica de la FIB, ja sigui en paper o per correu electrònic a 
organs.govern@fib.upc.edu. Els missatges han de ser enviats des d’una adreça UPC. 

 
Cal tenir en compte que el PDI-A no es pot presentar com a candidat o candidata per 
modalitat centre i modalitat departament a la vegada. 

 
6. La difusió de la informació relativa al procés electoral es farà mitjançant el web de la 

Facultat (www.fib.upc.edu) i per correu electrònic.  
 

7. El procediment de votació és mitjançant l’urna electrònica.  
 

Barcelona, 10 d’octubre de 2019 
 
 
 
 
Prof. Josep Fernandez Ruzafa 
Degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
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