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ELECCIÓ A DIRECTOR O DIRECTORA  

DE L’ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

  
            

Període de votació 
(del 3 de febrer de 2022 a les 10 hores al 4 de febrer de 2022 a les 12 h) 

 
 

 
Comissió Electoral 

    
ACTA DE PROCLAMACIÓ PROVISIONAL/DEFINITIVA DE CANDIDATS I 
CANDIDATES 
 
 
A la ciutat de Girona, a les 9:00 hores del dia 19 de gener de 2022, la Comissió Electoral ha 
tingut la sessió no presencial 1/2022, en el decurs de la qual, de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 30 del RRE,1 ha adoptat l’acord de proclamar provisionalment els 
següents candidats i candidates a director/a de l’Escola Politècnica Superior: 
 
 

Candidats/es 

 M. Àngels Pèlach Serra 

 
 
En virtut del que es determina a l’article 31 del RRE.1 la Comissió Electoral ha acordat establir 
un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data en què s’haurà fet pública 
aquesta proclamació de candidats i candidates, als efectes de la presentació de reclamacions 
contra l’acord de proclamació, transcorregut el qual, si no se’n presenten, aquesta acta de 
proclamació esdevindrà definitiva. 
 
A les 14:00 hores del dia que s’ha assenyalat abans, s’ha acabat l’acte de proclamació de 
candidats i de candidates, del qual, com a secretari de la Comissió Electoral, estenc aquesta 
acta, amb el vistiplau del president, en prova de conformitat. 
 
 
  Vist i plau     
La secretària,  El president,      
 
 
       
 
Cristina Sánchez Miret   Pepus Daunis i Estadella 

(Per resolució del rector, de 8 de gener de 
2018, de delegació de la competència de 
presidir la Comissió Electoral) 

                                                        
1 Reglament de règim electoral de la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern en acord adoptat en la sessió 09/10, de 25 de novembre 
de 2010, modificat en la sessió núm. 4/2014, de 29 de maig de 2014 i en la sessió núm. 1/2016, de 25 de febrer de 2016. 
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