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PROTOCOL D'ACTUACIÓ  PER A LES ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE 
 
• DATA D'ELECCIÓ:  
 

Les eleccions a Junta de Centre les convoca el degà o la degana o el director o 
la directora de centre (art. 6).  
 
La representació dels estudiants elegits en 2014 és d'un any, en el 2015 i 
següents serà de dos anys. 
 
Els col·lectius a efectes de votació són: 
 
- Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre. 

- Professorat amb vinculació permanent: 51% de la Junta de Centre. 

- Professorat sense vinculació permanent: 6% de la Junta de Centre. 

- Personal Investigador en Formació (PIF): 3% de la Junta de Centre. Si en el 
moment de la renovació no hi ha membres d'aquest col·lectiu censats al centre, 
el seu percentatge s'incrementarà al del professorat sense vinculació permanent. 

- PAS: 10% de la Junta de Centre. 

- Si existeix personal d'institucions sanitàries concertades (PAISC) que exerceix 
com a professorat associat, cal reservar el 15% del nombre de representants del 
personal docent i investigador sense vinculació permanent (disposició addicional 
11ª dels Estatuts). A aquests efectes aquest personal forma un col·legi electoral 
diferenciat. 

 
 
• ELABORACIÓ  I APROVACIÓ  DE CALENDARI ELECTORAL:  
 

Li correspon a la Junta Electoral de centre d'acord amb les previsions 
contemplades en el Reglament Electoral General.  
 

- Reglament Electoral General de la Universitat de València 
 
Ha de coincidir amb el calendari aprovat per a les eleccions a Claustre. 
 
Ha de ser objecte d'exposició i prou difusió. 
 

- Model d'escrit d'exposició  del calendari electoral 
 
• EXPOSICIÓ  I RECLAMACIONS AL CENS (art. 5.4.): 
 

Tant l'exposició com els terminis per a reclamar i resoldre les reclamacions 
s'estableix al calendari electoral. 
 
El cens ha de ser exposat pels responsables electorals en un lloc que hi facilite 
l'accés almenys en les hores d'obertura de les oficines corresponents.  
 

  

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
http://www.uv.es/jelectoral/Models/9.%20Exposicio_calendari.docx
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Ha de donar-se la publicitat suficient del seu lloc d'exposició i de l'horari de 
consulta. 
 

 - Model d'escrit d'exposició  del cens electoral 
 
Les reclamacions al cens del col·lectiu PAS, PDI, PIF i PISC (Personal 
d’Institucions Sanitàries Concertades) s'han d'adreçar, en tot cas, a la Junta 
Electoral de la Universitat acompanyades de la justificació corresponent. 
 

- Model de reclamació  al cens PAS, PDI, PIF I PISC 
 
Les reclamacions al cens del col·lectiu de l'estudiantat s'han d'adreçar a la 
persona responsable del col·legi electoral que les trametrà degudament 
informades a la Junta Electoral de la Universitat. 
 

- Model de reclamació  al cens d'estudiants. 
- Model d'escrit de tramitació  de la reclamació  dels estudiants. 

 
En relació amb els estudiants cal tenir en compte que encara que no figuren  al 
cens, la llista pot ser correcta si l'estudiant simultaneja estudis o està cursant 
una titulació compartida entre centres, en aquests casos figurarà en el cens d'un 
dels centres però també pot escollir presentar-se en l'altre malgrat no figurar el 
cens. 
 
En ambdós casos, comprovat que l'estudiant consta matriculat en la titulació per 
la que se presenta, la candidatura ha de ser admesa i s'ha de comunicar la 
situació a la Junta Electoral de la Universitat perquè rectifique el cens. 
 
Quan l'estudiant o l'estudianta exercisca la seua opció de figurar en un dels 
censos aquesta opció es mantindrà per als processos electorals de Claustre, 
Junta de Centre i ADR. 

 
• RESPONSABLES ELECTORALS (art. 7.1): 
 

Són els degans o les deganes o els directors o les directores o persona en qui 
deleguen. 

 
• PRESENTACIÓ  DE CANDIDATURES: 
 

El termini de presentació de candidatures és l'establert en el calendari electoral 
que acaba a les 14 hores del dia previst al calendari.  
 
S'ha de fer en tots els casos en els registres habilitats a efectes electorals i dins 
l'horari de funcionament d'aquests. 
 
Aquest horari pot ampliar-se l'últim dia per a permetre la presentació de 
candidatures que ja siguen presents al lloc del registre abans de les 14 hores. 
Aquesta circumstància s'ha de comunicar immediatament a la Junta Electoral del 
centre. 

 
  

http://www.uv.es/jelectoral/Models/2.%20EXPOSICIO_CENS_ELECTORAL.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/5.%20RECLAMACIO_CENS_NO%20ESTUDIANTS.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/3.%20RECLAMACIO_ESTUDIANTS_CENS_ELECTORAL.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/4.%20REMISSIO_RECLAMACIO_ESTUDIANT.docx
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La presentació de candidatures de PDI, PIF, PAS i PISC sempre és personal i 
individual. (art. 8.3).  
 

- Model d'escrit de presentació  de candidatura unipersonal. 
 

Excepcionalment pot presentar-la una tercera persona però haurà de ser objecte 
de ratificació personal pel candidat o per la candidata, podent la persona 
responsable del col·legi electoral exonerar aquests tràmits en els casos 
justificats i prevists a l'article 11.2 del Reglament Electoral General de la 
Universitat de València. 

 
 - Model d'escrit de delegació  en tercera persona per a la presentació  
de candidatura personal. 
- Model d'escrit de ratificació  de la candidatura per a candidatures no 
presentades personalment. 
- Model d'escrit del responsable del col· legi electoral exonerant de la 
ratificació  a candidatures que no hagen presentat personalment la 
seua candidatura. 

 
La presentació de candidatures d'estudiants s'ha de fer mitjançant candidatura 
col·lectiva en forma de llista. (art. 8.4).  
 

- Model de presentació  de candidatura en forma de llista i de 
designació  de responsable de la candidatura. 

 
La incorporació a la llista ha de ser objecte de ratificació personal pel candidat o 
per la candidata, podent el responsable del col·legi electoral exonerar d'aquest 
tràmit en els casos justificats i prevists a l'article 11.2 del Reglament Electoral 
General de la Universitat de València. 

 
- Model de ratificació  de la incorporació  a una candidatura en forma 
de llista. 
- Model d'escrit del responsable del col· legi electoral exonerant a 
candidats o candidates de l'obligació  de ratificar la seua incorporació  
a una llista. 

 
Els defectes advertits a les candidatures són esmenables dins del termini 
establert al calendari electoral i en el registre electoral corresponent en les hores 
que funcione.  
 

- Model d'escrit del responsable del col· legi electoral requerint 
l'esmena a una candidatura en forma de llista o candidatura 
unipersonal 

 
• PROCLAMACIÓ  DE CANDIDATURES (art. 9): 
 

La proclamació de les candidatures correspon a les persones responsables dels 
col·legis electorals. 
 

- Model d'escrit de proclamació  provisional de candidatures. 
 

http://www.uv.es/jelectoral/Models/12.%20presentacio_candidatura_unipersonal.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/13.%20presentacio_candidatura_unipersonal_tercera_persona.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/14.%20Ratificacio__presentacio_candidatura_unipersonal_traves_tercera_persona.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/15.%20Exoneracio_compare_personal_ratificar.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/16.%20PRESENTACIO_DE_LLISTA.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/17.%20Ratificacio_inclusio_llista.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/18.%20Exoneracio_compareix_personal_llista.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/20.%20Requeriment_subsanacio_candidatures.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/19.%20Proclamacio_provisional_candidatures.docx
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La data és la prevista al calendari electoral, tant per a la proclamació provisional 
com per a la proclamació definitiva. 

 
S'ha de publicar en forma adequada bé: 
 
- mitjançant la comunicació als electors i a les electores per qualsevol sistema 

de notificació, be 
- mitjançant la seua constància en taulers d'anuncis físics o virtuals habilitats a 

efectes electorals 
 

Cas d'utilitzar-se taulers virtuals: cal fer la publicitat suficients de la seua 
existència i de la localització electrònica. 

 
• VOT ANTICIPAT (art. 11): 
 

El termini per a exercir el vot anticipat és l'establert al calendari electoral. 
 
Aquest pot ser: 

 
- Vot anticipat personal: Qualsevol elector o electora pot comparèixer en el 

registre electoral del col·legi en què estiga censat o censada a l'efecte d'exercir 
el seu dret de vot anticipat. 

- Vot anticipat presentat a través d'una altra persona: Previst per als supòsits 
en què l'elector o l'electora no puga concòrrer físicament durant el període en 
què es pot exercir el vot anticipat personalment o que li resulte 
extraordinàriament complex per causa justificada degudament. Les causes 
justificades es troben contemplades en l'article 11.2 del Reglament Electoral 
General de la Universitat de València. 

 
- Model d'escrit autoritzant a una tercera persona per a entregar el 
sobre amb el vot anticipat. 

 
• PAPERETES I SOBRES PER A LA VOTACIÓ  (ART. 13.2) 
 

Correspon als responsables dels col·legis electorals l'elaboració de les 
paperetes. 
 
Igualment ha de disposar l'existència de sobres en què els electors i les 
electores han d'introduir les paperetes. 

 
Quan coincidisquen en un mateix dia diverses eleccions, ELS SOBRES HAN DE 
SER DE COLOR DIFERENT PER A CADASCUNA D'AQUESTES. 

 
• MESES ELECTORALS (art. 12): 
 

Les persones responsables dels col·legis electorals han de determinar el nombre 
de meses electorals del col·legi. Com a mínim ha d'haver una per cada col·legi i 
col·lectiu que hi vote.  

 
  

http://www.uv.es/jelectoral/Models/22.Vot_anticipat_atraves_tercerapersona.docx
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Han de publicar-se indicant la seua ubicació en la data prevista en el calendari 
electoral. 

 
- Model d'escrit del responsable del col· legi electoral indicant a 
l'electorat la ubicació  de les meses electorals del col· legi. 

 
La composició, designació dels vocals de les meses electorals, la proposta 
d'interventors o interventores i apoderats o apoderades així com la constitució de 
les meses es troba regulat en els diferents apartats de l'article 12 del Reglament 
electoral general i al calendari electoral. 
 

- Model de sol·licitud de nomenament d'interventors o interventores 
i/o apoderats o apoderades 

 
• VOTACIÓ  (art. 13): 
 

S'inicia en el dia i l'hora indicats en el calendari electoral. 
 
Es desenvoluparà de forma ininterrompuda: 

- fins l'hora prevista d'acabament o 
- fins al moment en què tots els electors i electores hagen efectuat el seu vot 

sense que calga esperar a que arribe l'hora fixada inicialment per a això. 
 
• PROCLAMACIÓ  DE RESULTATS (art. 15): 
 

L'ha de fer la Junta Electoral de centre al lloc físic o virtual habilitat a l'efecte. 
 
La data per a la proclamació provisional i definitiva es preveu al calendari 
electoral. 

 
Les persones responsables dels col·legis electorals han de posar a la disposició 
de la Junta Electoral de centre tota la documentació rellevant per a la proclamació: 
 
- Actes de constitució de les meses 
- Actes d'escrutini i, si és el cas, 

- tant les parcials com la de resum global, aquesta última és un sumatori tal i 
com es preveu al Reglament Electoral General. 

- Els vots dubtosos (nuls) i qualsevol altre que haja estat objecte de reclamació. 
 
La resta de la documentació electoral romandrà sota la custòdia del o de la 
responsable electoral i a disposició de la Junta Electoral del Centre. 
 
Cal trametre una còpia de la documentació relativa a les actes a la Junta Electoral 
de la Universitat. 
 

http://www.uv.es/jelectoral/Models/23.%20comunicacio_meses_electorals.docx
http://www.uv.es/jelectoral/Models/26.Sol_interventors_apoderats.docx


MÈTODE D'ADJUDICACIÓ DE REPRESENTANTS DE L'ESTUDIANTAT EN JUNTA DE CENTRE 
 
D'acord amb l'article 240.2.b.II dels Estatuts de la Universitat de València el repartiment de llocs, 
tenint en compte els resultats, es farà pel sistema proporcional del residu major, de la manera 
següent: 
 

 
(Nombre de llocs a cobrir) x (nombre de vots de la candidatura) 

Total de vots vàlids a candidatures 
(És a dir, sense contar els votos en blanc ni els nuls) 

	  
 
 
El resultat per cada candidatura es compondrà normalment d'una part sencera i una resta decimal. En 
primer lloc s'assigna a cada candidatura un nombre de representants igual a la seua part sencera. Això 
deixarà normalment alguns representants sense assignar. Aleshores sʼordenaran les candidatures en 
funció de les seues restes decimals, i les candidatures amb major resta obtenen un representant extra 
cadascun, fins repartir tots els llocs. 
 
En cas que es produira algun empat, per a l'atribució de la condició d'electe, en aquest mateix acte, la 
Junta Electoral el resoldrà mitjançant un sorteig, que es fa en acte públic, entre els candidats i les 
candidates que hagen empatat, llevat que l'empat es produïsca entre dues candidatures i una 
d'aquestes no haja obtingut cap representant en aquest col·legi; en aquest cas es resol l'empat a favor 
d'aquesta candidatura i es proclama electe o electa el primer candidat o la primera candidata 
d'aquesta. (Art. 15.2, tercer paràgraf del Reglament electoral general). 
 

EXEMPLE 
 

   VOTS REPRESEN. 
CANDIDATURA 

RESULTAT 
FORMULA 

PART 
SENCERA RESIDU ASSIGNACIÓ 

PER RESIDU 
CANDIDATURA A 41 0 0,39010 0 0,390 0 

CANDIDATURA B 137 1 1,30357 1 0,304 0 

CANDIDATURA C 192 2 1,82683 1 0,827 1 

CANDIDATURA D 95 1 0,90390 0 0,904 1 

CANDIDATURA E 53 1 0,50428 0 0,504 1 

CANDIDATURA F 215 2 2,04567 2 0,046 0 

CANDIDATURA G 83 1 0,78972 0 0,790 1 

CANDIDATURA H 106 1 1,00853 1 0,009 0 

CANDIDATURA I 36 0 0,34253 0 0,343 0 

CANDIDATURA J 93 1 0,88487 0 0,885 1 

     10 10 5  5 
Total vots vàlids a 
candidatures 1051       
Blancs 16       
Nuls 11       
Total vots emesos 1078       

 
10= Nombre total de representants de l'estudiantat en Junta de Centre 

5= Total de representants que suma la part sencera.  

Els 5 llocs que queden per assignar (donat que pertoquen 10 representants) es repartirien entre les 

5 candidatures que compten amb major residu. 

sgral
Texto escrito a máquina
6

sgral
Texto escrito a máquina




