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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Àmbit d'aplicació 

Aquest reglament té l’objectiu de regular el procés d'elecció de degà o degana i dels 

membres del Claustre i de la Junta de la Facultat de Ciències de la Salut, d’acord amb el que 

estableix l'estatut de la Universitat d'Alacant i el reglament intern de la Facultat. 

 

Article 2. Dret de sufragi 

1. Les diferents eleccions previstes en aquest reglament es duran a terme necessàriament 

dins del període lectiu, sense que puguen coincidir amb els terminis de convocatòria 

d'exàmens ordinaris. 

2. Tindran la condició d'electors i elegibles, en les diferents eleccions, els membres de la 

comunitat universitària que componen la Facultat de Ciències de la Salut i que, en l’àmbit 

respectiu, es troben en servei actiu i efectiu o matriculats per la modalitat de matrícula 

ordinària. 

3. El dret de sufragi actiu i passiu només podrà exercir-se en un dels col·lectius que 

s'estableix en els àmbits respectius. 

4. El dret de sufragi passiu requereix, necessàriament, que l'elector presente en el termini la 

seua candidatura a través del registre de la Universitat, que en tot cas tindrà caràcter 

individual, i siga proclamat definitivament per la Junta Electoral de la Facultat de Ciències 

de la Salut. 

5. Amb els efectes previstos en l'apartat anterior, l'alumnat haurà d'estar matriculat per la 

modalitat de matrícula ordinària en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions i en un 

dels títols universitaris de caràcter oficial o en títols propis adscrits a la Facultat de Ciències 

de la Salut. 

6. Amb la finalitat exclusiva de participar en les diferents eleccions, el personal de la 

Universitat adscrit a la Facultat de Ciències de la Salut que tinga una relació temporal o 

d'interinitat estarà equiparat al col·lectiu corresponent. 

7. El vot és personal i indelegable en totes les eleccions i no s’admet en cap cas el vot per 

correu. El vot anticipat només estarà autoritzat en els casos que determina el reglament 

intern de la Facultat de Ciències de la Salut. 
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8. En les eleccions al Claustre de Facultat i Junta de Facultat, cada elector només podrà 

atorgar el vot a un nombre de candidats igual o inferior al 70% dels representants que 

corresponga triar en el seu col·lectiu i circumscripció, excepte en els supòsits en què 

únicament s’haja de triar un representant. 

 

Article 3. Col·lectius electorals 

1. La comunitat universitària adscrita a la Facultat de Ciències de la Salut es divideix en els 

col·lectius electorals següents: 

a) Professorat doctor que pertany als col·lectius docents universitaris. 

b) Professorat no doctor que pertany als col·lectius docents universitaris, professorat 

contractat doctor i professorat col·laborador. 

c) Ajudants, professorat ajudant doctor, becaris i becàries d'investigació. 

d) Professorat associat, emèrit i visitant. 

e) Estudiants. 

f) Personal d'administració i serveis. 

2. En virtut de l'article 2.3, els electors que pertanguen a més d'un col·lectiu hauran de 

comunicar a la Junta Electoral de la Facultat, en el termini màxim de tres dies lectius 

comptadors des de la data de publicació dels censos, l'adscripció al col·lectiu en què 

vulguen exercir el dret de sufragi. En cas contrari, la Junta Electoral de la Facultat 

adscriurà, d'ofici, l'elector al col·lectiu menys nombrós de què forme part i ho comunicarà 

personalment a l'interessat. 

 

Article 4. Cens electoral 

1. El secretari o secretària de la Facultat, en ús de les seues atribucions, mantindrà 

actualitzat el cens electoral dels membres de la comunitat universitària que componen la 

Facultat de Ciències de la Salut per a posar-lo a la disposició de la Junta Electoral de la 

Facultat. 

2. Com a primer acte del procés electoral, la Junta Electoral de la Facultat ordenarà 

l'exposició pública del cens electoral. Així mateix, durant el temps d'exposició del cens 

electoral podran presentar-se reclamacions sobre la inclusió o exclusió en aquest, que la 

Junta Electoral de la Facultat resoldrà en el termini establit en aquest reglament. 

3. Els candidats o els apoderats, a partir de la proclamació definitiva de les candidatures, 

podran obtenir una còpia del cens de la circumscripció corresponent, que només serà 

utilitzada amb les finalitats previstes en aquest reglament i amb l’estricte compliment de la 

normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 

 

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ELECTORAL 

CAPÍTOL I. LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAT 

 

Article 5. Competències 
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1. La Junta Electoral, la finalitat de la qual és garantir la transparència, objectivitat i 

imparcialitat del procés electoral, així com el principi d'igualtat, tindrà les funcions bàsiques 

següents: 

a) Publicar el cens d'electors, determinar, si escau, els representants que correspon triar en 

cada col·lectiu o circumscripció, garantir, almenys, un candidat per col·lectiu i, després, 

aprovar el cens electoral definitiu. 

b) Proclamar les candidatures. 

c) Vetlar pel procés d'elecció dels integrants de les meses electorals i la constitució 

d’aquestes. 

d) Aprovar els models d'actes i documents necessaris per al conjunt del procés electoral. 

e) Autoritzar la publicitat electoral. 

f) Proclamar els candidats electes i expedir les credencials acreditatives. 

g) Resoldre les reclamacions que reba en ocasió del desenvolupament del procés electoral. 

h) Interpretar i aplicar el reglament electoral de la Facultat de Ciències de la Salut, la 

normativa electoral de la Universitat d'Alacant i qualsevol altra que se’n derive i que siga 

procedent per a l'adequat desenvolupament dels procediments electorals. 

2. La Junta Electoral tindrà la seu al Deganat de la Facultat de Ciències de la Salut, on s’han 

de remetre les consultes i reclamacions dirigides a aquest organisme. 

3. La Junta Electoral es mantindrà constituïda durant la totalitat de les jornades electorals i 

rebrà les actes després de l'escrutini dut a terme per les diferents meses electorals. 

4. La Junta Electoral disposarà dels mitjans materials i personals necessaris per al normal 

compliment de les funcions i estarà assistida en tot cas per un tècnic del Servei Jurídic de la 

Universitat i un tècnic lingüístic. 

 

Article 6. Composició 

1. La Junta Electoral de la Facultat de Ciències de la Salut estarà composta per: 

a) Dos membres a temps complet del professorat que pertany als col·lectius docents 

universitaris. 

b) Dos estudiants. 

c) Dos membres a temps complet del personal d'administració i serveis. 

2. Els components, titulars i suplents de la Junta Electoral de la Facultat de Ciències de la 

Salut seran designats mitjançant un sorteig públic, convocat amb aquesta finalitat pel degà o 

degana, i es renovaran cada quatre anys. La renovació tindrà lloc, en tot cas, amb 

anterioritat a l'obertura del procés d'elecció ordinària d’un nou claustre de centre. 

3. Actuarà com a president el professor que tinga més categoria entre els designats i dins 

d'aquests el de més antiguitat en el grau, i com a secretari actuarà el membre que designe la 

Junta. 

4. La condició de membre de la Junta Electoral és un deure i la renovació tindrà lloc, en tot 

cas, amb anterioritat a l'obertura del procés d'elecció ordinària del nou Claustre de Facultat. 

5. Els que pel compliment del seu mandat cessen com a membres de la Junta Electoral, 

tindran dret a ser exclosos dels sorteigs corresponents als dos mandats següents, sempre que 
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ho sol·liciten expressament mitjançant un escrit dirigit al secretari o secretària de la Facultat 

amb, almenys, deu dies d'antelació a la finalització del mandat. 

6. La condició de candidat és incompatible amb la de membre de la Junta Electoral de la 

Facultat. En aquest cas s’haurà de presentar la renúncia prèvia i sortejar els membres de la 

Junta Electoral que cessen. 

 

Article 7. Convocatòria i acords 

1. El president convocarà la Junta Electoral de la Facultat en els casos i d’acord amb les 

previsions contingudes en aquest reglament. 

2. Els acords s'adopten per majoria simple i perquè siguen vàlids és necessària, almenys, la 

presència de cinc dels membres. En cas d'empat dirimirà el vot del president. 

 

Article 8. Publicitat d'acords 

1. Els acords de la Junta Electoral que hagen de ser difosos ho faran a través dels taulers 

d'anuncis de la Facultat i en la pàgina web de la Facultat, en què s'establirà una ubicació 

electrònica amb aquesta finalitat. 

2. Al Deganat de la Facultat de Ciències de la Salut hi haurà un tauler d'anuncis específic de 

la Junta Electoral. 

 

Article 9. Recursos 

Les resolucions de la Junta Electoral de la Facultat de Ciències de la Salut podran ser 

recorregudes davant la Junta Electoral de la Universitat d'Alacant. 

 

CAPÍTOL II. LES MESES ELECTORALS 

 

Article 10. Determinació 

1. Per a cada procés electoral es constituiran les meses corresponents en els termes que 

estableix aquest reglament. 

2. La Junta Electoral de la Facultat establirà el nombre i la ubicació de les meses electorals, 

així com el col·lectiu d'electors que corresponga a cadascuna. 

 

Article 11. Composició 

1. Els membres de la mesa electoral seran designats per sorteig públic, presidit pel degà o 

degana de la Facultat, entre les persones que no concórreguen com a candidats a les 

eleccions corresponents. Els que duguen a terme el sorteig, que en quedaran exclosos, 

hauran de notificar als designats la condició que tindran de membre de la mesa electoral, 

advertint-los que es tracta d’un deure. També quedaran exclosos dels sorteigs corresponents 

els membres de la Junta Electoral de la Facultat, de la Junta Electoral de la Universitat i de 

l'equip deganal de la Facultat, així com els apoderats de les diferents candidatures 

presentades. 

2. La Junta Electoral comunicarà al degà o degana de la Facultat el nombre i les condicions 

de les persones que hagen de ser designades en els sorteigs corresponents. 



Reglament electoral de la Facultat de Ciències de la Salut 5 

 

 

3. Les meses electorals estaran compostes per tres membres de la comunitat universitària 

designats per sorteig entre les persones que no siguen candidates a les eleccions 

corresponents ni membres de la Junta Electoral de la Universitat d'Alacant o de la Junta 

Electoral de la Facultat de Ciències de la Salut. 

4. El sorteig dels tres membres, titulars i suplents, s'efectuarà tenint en compte els 

col·lectius següents: 

a) Un dels funcionaris dels col·lectius docents universitaris actuarà com a president de la 

mesa. 

b) Un dels estudiants. 

c) Un del personal d'administració i serveis, que actuarà com a secretari. 

5. Quan acabe una votació, les meses electorals procediran immediatament i en sessió 

pública a l'escrutini i estendran l’acta dels resultats. Aquesta acta, firmada per tots els 

membres de la mesa, es lliurarà a la Junta Electoral de la Facultat. 

6. Els que hagen format part d'una mesa electoral tindran dret a ser exclosos del sorteig 

corresponent als dos processos electorals immediatament posteriors, si així ho sol·liciten al 

degà o degana de la Facultat, dins dels quinze dies següents a la finalització del procés 

electoral en què van prendre part. 

 

Article 12. Funcionament 

1. Les meses electorals adoptaran els acords per majoria i, en cas d'empat, decidirà el vot 

del president. 

2. Les reclamacions que es formulen contra els acords de les meses electorals les resoldrà la 

Junta Electoral de la Facultat en els terminis establits en aquest reglament. 

 

CAPÍTOL III. APODERATS I INTERVENTORS 

 

Article 13. Designació d'apoderats 

1. Tota candidatura pot designar apoderats, que la representen en les actuacions o 

operacions electorals entre els electors inclosos en el cens, que no siguen membres de la 

Junta Electoral de la Facultat ni de la Junta Electoral de la Universitat. 

2. L'apoderament ha de formalitzar-se davant la Junta Electoral de la Facultat en els tres 

dies següents a la proclamació definitiva de candidatures en un procés electoral. 

3. La Junta Electoral de la Facultat expedirà la credencial corresponent. 

4. Els apoderats han de presentar les credencials i els documents d'identitat en les actuacions 

que porten a terme. 

 

Article 14. Drets dels apoderats 

1. Els apoderats tenen el dret a accedir lliurement als locals de vot i escrutini on estiguen 

situades les meses electorals, a formular reclamacions i protestes, així com a rebre la 

documentació i les certificacions recollides en aquesta normativa, quan no hagen sigut 

lliurades a un altre apoderat o interventor de la mateixa candidatura. 
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2. Els apoderats poden exercir les funcions que es preveuen per als interventors, en absència 

d'aquests, per a la seua candidatura, però no podran votar en la mesa electoral que 

intervinguen si no hi figuren inscrits com a electors. 

 

Article 15. Nomenament d'interventors 

1. Tota candidatura pot nomenar un interventor en cada mesa electoral que, necessàriament, 

ha de figurar inscrit com a elector en la circumscripció corresponent. No poden ser 

interventors els membres de la Junta Electoral de la Facultat, de la Junta Electoral de la 

Universitat, ni els que per sorteig integren la mesa electoral. 

2. Els membres de les candidatures comunicaran a la Junta Electoral els nomenaments 

d'interventors com a mínim tres dies lectius abans del que s’estableix per a la votació i 

aquesta expedirà les credencials oportunes. 

3. Els interventors hauran de presentar les credencials i els documents d'identitat davant la 

mesa electoral en què intervinguen. 

 

Article 16. Drets dels interventors 

1. Els interventors votaran en la mesa en què estiguen acreditats, en la qual han d’estar 

inscrits entre els electors. 

2. Els interventors tenen dret a assistir la mesa electoral per a la qual hagen sigut nomenats, 

participar en les deliberacions amb veu però sense vot, examinar el desenvolupament de les 

operacions de vot i escrutini, formular protestes i presentar reclamacions davant la mesa, 

així com desenvolupar altres actuacions previstes en aquest reglament. 

 

CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT ELECTORAL 

 

Article 17. Convocatòria i calendari electoral 

1. El Claustre de la Facultat, amb una antelació mínima d'un mes des de la data d'expiració 

del mandat de la renovació que es tracte, farà pública la convocatòria d'eleccions i fixarà la 

data en què tindrà lloc. 

2. El Claustre de la Facultat convocarà les eleccions a degà o degana amb una antelació 

mínima d'un mes des de la data d'expiració del mandat ordinari. 

3. En tot cas, el procés electoral s'haurà de desenvolupar en un període lectiu, sense que 

puga coincidir amb els terminis de convocatòria d’exàmens ordinaris. 

4. La convocatòria d'eleccions haurà d'indicar, si escau, les següents dates i els terminis del 

calendari electoral: 

a) La data d'exposició pública del cens electoral. 

b) El termini de presentació de reclamacions contra el cens. 

c) La data de publicació del cens definitiu. 

d) En cas d'eleccions a Claustre de la Facultat, el nombre màxim de candidats que pot 

escollir cada col·lectiu electoral. 

e) El termini de presentació de candidatures. 

f) La data de proclamació provisional de candidats. 
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g) El termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de 

candidats. 

h) La data de la proclamació definitiva de candidats. 

i) La data del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 

j) El període de la campanya electoral. 

k) El període per a exercir el vot anticipat. 

l) La data de la jornada de votació. 

m) La data de votacions en segona volta, si escau. 

n) La data de la proclamació provisional del candidat o candidata electe. 

o) El termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional del 

candidat electe. 

p) La data de la proclamació definitiva del candidat o candidata electe. 

 

Article 18. Presentació de documentació 

1. La sol·licitud de candidatures, així com qualsevol altre document o reclamació relatius al 

procés electoral, es presentaran davant la Junta Electoral de la Facultat necessàriament a 

través del Registre General de la Universitat d'Alacant. 

2. La presentació dels documents previstos en l'apartat anterior es farà a través dels models 

normalitzats que, amb aquesta finalitat, aprove la Junta Electoral de la Facultat. 

 

Article 19. Publicació i difusió del cens electoral 

1. Les llistes provisionals del cens electoral, les haurà de publicar la Junta Electoral de la 

Facultat. Aquesta publicació es durà a terme respectant la normativa de protecció de dades 

de caràcter personal. 

2. El cens electoral podrà ser impugnat davant la Junta Electoral de la Facultat durant el 

període d'exposició pública d’aquest i, en cap cas, serà inferior a cinc dies lectius. Així 

mateix, en el termini màxim de deu dies lectius des de la publicació, la Junta Electoral 

publicarà el cens electoral definitiu. 

 

Article 20. Presentació de candidatures 

1. Els candidats al Claustre de la Facultat podran presentar les candidatures individualment 

o agrupades en llistes. Els candidats a degà o degana presentaran la candidatura 

individualment. En tot cas, la sol·licitud s’haurà de presentar en el model normalitzat que, 

amb aquest objectiu, aprovarà la Junta Electoral de la Facultat. 

2. La sol·licitud ha de contenir: 

A) En el cas de les eleccions a Claustre: 

a) Nom, cognoms i DNI del sol·licitant i el col·lectiu a què pertany, amb la possibilitat 

d’indicar en la sol·licitud la denominació i, si escau, la sigla o anagrama que identifique 

l'agrupació, sense que puguen admetre's denominacions, sigles o anagrames que induïsquen 

a la confusió amb les d'unes altres que hagueren presentat la sol·licitud anteriorment, ni amb 

les de la Universitat d'Alacant. 
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b) Declaració individual d'acceptació de la candidatura i de la concurrència dels requisits 

d'elegibilitat. 

c) Signatura del sol·licitant. 

B) En cas de les eleccions a degà o degana: 

a) Nom, cognoms i DNI del sol·licitant. 

b) Declaració individual de la no-concurrència de causes d'exclusió i la firma. 

3. Les candidatures es podran presentar en el termini de cinc dies lectius comptadors des de 

l'endemà de la publicació de les llistes definitives del cens electoral. 

4. La Junta Electoral requerirà als sol·licitants que, si escau, esmenen errors o completen la 

documentació presentada. Si no ho fan en el termini que la Junta Electoral atorgue, que no 

podrà ser superior a tres dies lectius, la candidatura no podrà ser admesa. 

Una vegada finalitzat aquest termini, la Junta Electoral proclamarà els candidats d'acord 

amb el que disposa l'article següent. 

 

Article 21. Proclamació de candidatures 

1. Una vegada comprovades les condicions d'elegibilitat dels sol·licitants, la Junta Electoral 

procedirà a la proclamació provisional de candidatures en un termini que no podrà excedir 

els cinc dies lectius, comptadors des de la finalització del termini de presentació de 

candidatures. 

2. La Junta Electoral publicarà la llista provisional de candidatures en els taulers d'anuncis 

del Deganat i en la pàgina web de la Facultat. Les reclamacions contra la proclamació 

provisional s’hauran de presentar dins dels tres dies lectius següents al de la publicació 

d’aquesta. El termini per a resoldre les reclamacions serà de dos dies lectius, d’acord amb el 

calendari electoral. 

3. Una vegada s’hagen resolt les possibles reclamacions presentades, la Junta Electoral 

procedirà immediatament a la proclamació definitiva de candidatures. La llista definitiva de 

candidatures es farà pública en els mateixos termes que preveu l'apartat anterior. 

 

Article 22. Campanya electoral 

1. S'entén per campanya electoral el conjunt d'activitats dutes a terme pels candidats per a la 

captació de vots, mitjançant la presentació dels programes, projectes o activitats que 

s’impulsaran en cas que siguen elegits. 

2. Només es podran portar a terme actes de campanya electoral en el període establit en el 

calendari electoral. 

3. La informació escrita continguda en cartells, pancartes o fulls només es podrà fixar en els 

llocs de la Facultat disposats per la Junta Electoral per a la campanya. 

4. La Junta Electoral facilitarà als candidats una ubicació electrònica a través de la web de 

la Facultat, en què puguen situar la informació relativa a la candidatura. Així mateix, 

proporcionarà les corresponents llistes de distribució de correu electrònic quan siguen 

sol·licitades. 

5. El calendari per a l’organització d'actes públics serà aprovat per la Junta Electoral a 

proposta de les candidatures i s’evitaran les coincidències entre actes de característiques 
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semblants. Aquest calendari s’ha de publicar dos dies lectius abans del començament de la 

campanya. 

6. La Facultat de Ciències de la Salut, a instàncies de la Junta Electoral i d'acord amb el 

calendari aprovat, proporcionarà, dins de les possibilitats d’aquesta, les infraestructures i els 

locals que li siguen requerits per al desenvolupament de la campanya electoral. 

7. Sota la supervisió de la Junta Electoral es podrà dur a terme una campanya institucional, 

destinada a informar la comunitat universitària sobre el procés electoral i a promoure la 

participació. 

 

Article 23. Constitució de les meses electorals 

1. En les eleccions a Claustre de la Facultat els membres de les meses electorals, titulars i 

suplents es reuniran una hora abans de l'inici de la votació. En les eleccions a degà o degana 

es reuniran immediatament a continuació del sorteig en el claustre convocat per a les 

eleccions. En el moment de la constitució de la mesa es procedirà a la recepció de les 

credencials dels interventors. Si els interventors es presenten després de la constitució de la 

mesa, no en podran formar part. 

2. Els suplents substituiran els respectius titulars en cas que aquests no hi siguen. 

3. Si en les eleccions a Claustre de la Facultat per incompareixença d'alguns membres d'una 

mesa no es poguera constituir, els que es troben presents informaran la Junta Electoral 

immediatament, que podrà designar lliurement les persones més idònies per a garantir el 

bon desenvolupament de l'elecció o encomanar aquesta designació al degà o degana. 

4. La Junta Electoral facilitarà els censos corresponents a les meses electorals, amb 

indicació de quins electors han exercit el dret al vot anticipat, previst en aquest reglament. 

 

Article 24. Paperetes de vot i sobres electorals 

1. La Junta Electoral aprovarà el model oficial de sobres i paperetes electorals i 

n’assegurarà la disponibilitat per a l'exercici del dret de sufragi. 

2. En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades, juntament amb les dades 

que les identifiquen, així com, si escau, el nombre màxim de candidats als quals es puga 

votar. 

3. Els candidats apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic del primer 

cognom i, si hi ha agrupacions, per ordre alfabètic del nom de l'agrupació, respectant en 

aquest cas l'ordre intern que determine cadascuna. 

 

Article 25. Desenvolupament de la votació al Claustre de la Facultat 

1. El dia de la votació la jornada electoral s'iniciarà a les 09.00 h i continuarà sense 

interrupció fins a les 20.00 h. 

2. Quan el president de la mesa electoral advertisca l'absència de paperetes haurà de 

comunicar-ho immediatament a la Junta Electoral perquè siguen reposades. 

3. Els electors s’identificaran per a l'exercici del dret al vot mitjançant la presentació del 

DNI, passaport, permís de conduir o la targeta d'identificació universitària (TIU). 

4. Una vegada s’haja identificat l'elector, la mesa comprovarà que està suscrit en el cens 

corresponent. Si l'elector no figurara per error en el cens que es troba a les mans de la mesa 
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electoral, només podria exercir el dret al vot si presenta una certificació censal expedida per 

la Junta Electoral. 

5. Quan s’haja comprovat la identitat de l'elector i el dret a votar en la mesa, aquest lliurarà 

el sobre de la votació al president, que l’introduirà en l'urna escaient. Només els electors 

que, per incapacitat física, estiguen impedits per a agafar la papereta, col·locar-la dins del 

sobre i lliurar-la al president de la mesa, poden fer ús d'una persona de confiança per a 

aquestes operacions. 

6. El president de la mesa té, dins del local electoral, autoritat exclusiva per a conservar 

l'ordre i assegurar la llibertat dels electors. 

7. El president de la mesa ha d'evitar qualsevol acte de propaganda al local electoral. 

No obstant això, els interventors de les candidatures poden ostentar emblemes i adhesius de 

la candidatura que representen, sense que es puguen entendre com a propaganda electoral. 

8. En aquestes eleccions, cada elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de 

candidats igual o inferior al 70% dels representants que corresponga elegir en el seu 

col·lectiu, excepte en els supòsits en què únicament s’haja de triar un representant. 

 

Article 26. Desenvolupament de la votació a degà o degana 

1. La votació per a elegir degà o degana s'efectuarà durant un claustre de la facultat 

convocat exclusivament amb aquesta finalitat. Una vegada constituïda la mesa electoral, 

s'iniciarà la votació amb la crida als electors que no han exercit el dret al vot anticipat. 

Prèviament se sortejarà l'ordre de votació dels diferents col·lectius electorals i s’anomenarà 

cada elector per ordre alfabètic. Després, la mesa electoral permetrà que durant deu minuts 

exercisquen el dret al vot els electors que no estaven presents en el moment de ser cridats. 

Seguidament es procedirà a comprovar i introduir en l'urna els vots anticipats. 

2. Els electors acreditaran la seua identitat per a l'exercici del dret al vot mitjançant la 

presentació del DNI, passaport, permís de conduir o la targeta d'identificació universitària 

(TIU). 

3. Una vegada s’haja identificat l'elector, la mesa comprovarà que està inscrit en el cens 

corresponent. Si l'elector no figurara per error en el cens que es troba a les mans de la mesa 

electoral, només podria exercir el dret al vot si presenta una certificació censal expedida per 

la Junta Electoral. 

4. Quan s’haja comprovat la identitat de l'elector i el dret a votar en la mesa, aquest lliurarà 

el sobre de la votació al president, que l’introduirà en l'urna que escaient. Només els 

electors que, per incapacitat física, estiguen impedits per a agafar la papereta, col·locar-la 

dins del sobre i lliurar-la al president de la mesa, poden fer ús d'una persona de confiança 

per a aquests procés. 

5. El president de la mesa té, dins del local electoral, autoritat exclusiva per a conservar 

l'ordre i assegurar la llibertat dels electors. 

6. El president de la mesa ha d'evitar qualsevol acte de propaganda al local electoral. 

No obstant això, els interventors de les candidatures poden ostentar emblemes i adhesius de 

la candidatura que representen, sense que es puguen entendre com a propaganda electoral. 

 

Article 27. Desenvolupament de la votació a Junta de la Facultat 
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1. En la sessió constitutiva del Claustre s'establiran, si escau, les disposicions necessàries 

per a l'elecció dels representants dels diferents col·lectius en la Junta de la Facultat. Així 

mateix, en la mateixa sessió o, si escau, en la data que es determine, es procedirà a la 

votació dels representants. 

2. Abans de la votació es procedirà al sorteig de la mesa electoral entre els claustrals 

presents. Una vegada constituïda la mesa electoral, s'iniciarà la votació amb el nomenament 

dels diferents col·lectius electorals i es cridarà cada elector per ordre alfabètic. Després, la 

mesa electoral permetrà que durant deu minuts exercisquen el seu dret al vot els electors 

que no estaven presents en el moment de la crida. 

3. Els electors acreditaran la seua identitat per a l'exercici del dret al vot mitjançant la 

presentació del DNI, passaport, permís de conduir o la targeta d'identificació universitària 

(TIU). 

4. Una vegada s’haja identificat l'elector, la mesa comprovarà que està inscrit en el cens 

corresponent. 

5. Una vegada s’haja comprovat la identitat de l'elector i el seu dret al vot, aquest lliurarà al 

president el sobre de la votació, qui l’introduirà en l'urna que escaient. Només els electors 

que, per incapacitat física, estiguen impedits per a agafar la papereta, col·locar-la dins del 

sobre i lliurar-la al president de la mesa, poden servir-se d'una persona de confiança per a 

aquests procés. 

6. El president de la mesa té, dins del local electoral, autoritat exclusiva per a conservar 

l'ordre i assegurar la llibertat dels electors. 

7. En aquestes eleccions, cada elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de 

candidats iguals o inferiors al 70% dels representants que corresponga triar en el seu 

col·lectiu, excepte en els supòsits en què únicament s’haja de triar un representant. 

 

Article 28. Vot anticipat 

1. L'elector que vulga emetre el vot anticipadament haurà de sol·licitar-ho en els terminis 

previstos en el calendari electoral. L'emissió del vot anticipat exclou el dret a votar 

presencialment. 

2. L'elector es personarà davant la Junta Electoral, situada al Deganat de la Facultat, i 

sol·licitarà exercir el dret al vot anticipat, després de mostrar el document d'identitat (DNI, 

permís de conduir, passaport o targeta d'identificació universitària) i de la documentació 

justificativa de la impossibilitat per a exercir el vot el dia assenyalat per a les eleccions. 

3. Després que la Junta Electoral examine la sol·licitud i autoritze el dret al vot anticipat, es 

facilitarà a l'elector un imprès de vot anticipat, un sobre gran, un altre petit i la papereta de 

votació. 

4. Dins del termini establit amb aquesta finalitat en el calendari electoral, l'elector introduirà 

la papereta en el sobre més petit i aquest, juntament amb la sol·licitud registrada en el 

Deganat i una còpia acarada del seu DNI, dins del més gran. Aquest sobre més gran, el 

dirigirà al president de la Junta Electoral amb indicació expressa del nom de l'elector i del 

col·lectiu al qual li correspon votar. 

5. Abans de la votació, la Junta Electoral farà arribar els sobres grans tancats amb la 

documentació relativa al vot anticipat als presidents de les meses corresponents, els quals 

exclouran de la crida els electors que hagen sol·licitat el vot anticipat. 

Una vegada finalitzada la votació a través de la crida i anotat oportunament el vot en el 

cens, s'obrirà el sobre més gran davant dels membres de la mesa, es comprovarà que la 
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documentació està en regla i, en aquest cas, es dipositarà el sobre més petit dins de l’urna. 

Seguidament s’obrirà l'urna per a portar a terme l'escrutini. 

 

Article 29. Escrutini 

1. Una vegada haja acabat la votació, s'obrirà l'urna i es barrejaran els diferents vots abans 

de començar l'escrutini, que serà públic. 

2. Tots els membres de la mesa electoral han d'estar presents durant l'escrutini. 

3. Es consideraran vots nuls els emesos: 

a) En un sobre o paperetes diferents del model oficial. 

b) En una papereta sense sobre. 

c) En paperetes en què s'haguera modificat, afegit o ratllat el nom dels candidats que hi 

apareguen, alterant-ne l’ordre de col·locació o qualsevol altra modificació. 

d) En paperetes en què s'hagueren assenyalat més candidats dels que corresponga. 

e) En un sobre que continga més d'una papereta. 

4. Es consideraran vots blancs els emesos: 

a) En un sobre sense papereta. 

b) En paperetes que no continguen indicació a favor de cap dels candidats. 

 

Article 30. Acta electoral 

1. Una vegada acabe el recompte, el president de la mesa preguntarà si hi ha alguna protesta 

contra l'escrutini. Les protestes es resoldran per majoria dels membres de la mesa i, en cas 

d'empat, dirimirà el vot del president. 

2. Immediatament, el president anunciarà en veu alta el resultat de la votació, especificant 

per a cada col·lectiu el nombre de votants, de vots nuls, blancs i els obtinguts per a cada 

candidat. 

3. Els resultats del recompte, així com les reclamacions i protestes formulades i les 

resolucions de la mesa sobre aquestes, s’indicaran en l'acta de la sessió i l’escrutini. 

4. Una còpia de l'acta es lliurarà als interventors, o als candidats que ho sol·liciten, i una 

altra es disposarà a la part exterior del local electoral. 

5. Les paperetes considerades invàlides o que hagen sigut objecte d'alguna reclamació, 

s’hauran d’unir a l'acta de la sessió i l’escrutini perquè es lliuren a la Junta Electoral. La 

resta de les paperetes extretes de les urnes per a fer el recompte es dipositaran, així mateix, 

en la Junta Electoral perquè, en el seu moment, siguen destruïdes. 

 

Article 31. Publicació de resultats provisionals 

Dins de les vint-i-quatre hores següents al tancament de les urnes, la Junta Electoral, en 

vista de les actes electorals que les meses hagen remès, proclamarà provisionalment els 

resultats de les eleccions amb la publicació als taulers d’anuncis del Deganat i la pàgina 

web de la Facultat. 

 

Article 32. Reclamacions i proclamació definitiva de resultats 
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1. Després de la proclamació provisional de resultats, dins dels dos dies lectius següents, es 

podran presentar reclamacions davant la Junta Electoral. Només estan legitimats per a fer-

ho els candidats i els apoderats de les candidatures i hauran de formalitzar la reclamació per 

escrit. 

2. La Junta Electoral resoldrà les reclamacions en el termini de dos dies lectius i proclamarà 

definitivament els candidats i candidates que hagen sigut elegits. 

 

Article 33. Arxiu i custòdia de documentació electoral 

Després del procés electoral, la Junta Electeral remetrà a la Secretaria de la Facultat tota la 

documentació que se’n derive per a l’arxiu i custòdia. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les disposicions aprovades pels òrgans de la Facultat de Ciències de la 

Salut en matèria electoral i que s'oposen al que disposa aquest reglament. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de l’aprovació en la Junta de Facultat. 


