
ELECCIONS 22 DE NOVEMBRE DE 2018 PER A LA 
RENOVACIÓ PARCIAL DE: 

 
JUNTA DE CENTRE: UN REPRESENTANT DEL PIF  
ADR:  UN/A REPRESENTANT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA 
  UN/A REPRESENTANT DEL GRAU EN DRET 

- Convocatòria d’Eleccions 

- Calendari Electoral    

- Publicació del Cens (el Cens pot consultar-se al tauler d’Eleccions de la Facultat de Dret 
-hall de la Facultat de Dret-, al Deganat i en el cas dels estudiants i estudiantes a la 
Consergeria de l’Aulari Nord) 

Formulari de presentació de candidatures 

- 9 de novembre: Proclamació provisional de candidatures 

- 9 de novembre: Publicació del Cens definitiu 

- 12 de novembre: Proclamació definitiva de candidatures 

- 12 de novembre: Proclamació automàtica de candidatura ADR segons art. 15.1 

- 12 de novembre: Sorteig d’espais publicitaris Electorals  

NOTA ACLARATÒRIA: Al proclamar-se per l’article 15.1 de forma automàtica l’única 
candidatura a l’ADR, la Junta Electoral de la Facultat de Dret acorda no realitzar el 
sorteig.  

- 13 de novembre: Composició de les meses electorals i ubicació (Acte públic al Deganat 
de la Facultat de Dret el 13 de novembre a les 13 hores) 

- Vot anticipat (descarrega ací el document) 
- 23 de novembre: Proclamació provisional de resultats PIF 

- 30 de novembre: Proclamació definitiva de resultats PIF 

 

Altra informació d’interès: 

Reglament electoral gral. de la UV 
Claustre (pàg de la Junta Electoral de la UV) 

Tota la informació de relleu està publicada en el Tauler d’Anuncis de la UV 

Aquesta informació també es pot consultar al tauler d’Eleccions de la Facultat de Dret 
(hall de la Facultat de Dret) o bé en la web de la Facultat de Dret 
(https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/organs-comissions/altres-
comissions/junta-electoral-facultat-1285893691525.html)  

No obstant, el cens dels estudiants es podrà consultar a la Consergeria del Aulari Nord. 

http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/convocatoria%20eleccions.pdf
https://disco.uv.es/disco/deganatdret/disco/ELECCIONES%20y%20junta%20electoral/Elecciones%20Junta%20y%20Claustro%20y%20ADR%20parciales%202018/calendario.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/publicacio%20cens%20provi.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/formulari%20presentacio%20candidatures.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/Publicaci%c3%b3%20provisional%20de%20candidatures.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/public%20cens%20definitiu.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/Publicaci%c3%b3%20definitiva%20de%20candidatures.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/proclamacio%20resultat%20per%20el%2015.1.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/ubicacio%20de%20les%20meses%20electorals.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/Diligencia%20VOT%20ANTICIPAT.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/proclamaci%c3%b3%20provisional%20de%20resultats.pdf
http://www.uv.es/dretweb/Eleccions/parcials%2022%20nov%202018/proclamaci%c3%b3%20definitiva%20de%20resultats.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
https://www.uv.es/uvweb/junta-electoral/ca/eleccions-claustre/renovacio-total-claustre/2017-1286019972472.html
https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/junta-electoral-facultat-1285893691525.html
https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/junta-electoral-facultat-1285893691525.html

