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REGLAMENT D’ELECCIONS A CLAUSTRE

I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1r:
El Claustre de la Universitat de València és format pel rector o rectora, el secretari
o secretària general, el gerent o gerenta i 300 membres, distribuïts de la manera
següent:
- 191 per a la representació del personal docent i investigador, dels quals

corresponen 153 als professors funcionaris doctors i 38 al personal docent i
investigador no funcionari o no doctor i al personal d’institucions sanitàries
concertades amb la Universitat de València.

- 75 per a la representació dels estudiants.
- 30 per a la representació del personal d’administració i serveis.
- 4 per a la representació dels becaris i les becàries d’investigació.

ARTICLE 2n:
1.- La Junta Electoral elaborarà, a partir de les dades proporcionades pels serveis
competents, el cens de cada col·legi electoral i distribuirà i farà públic el nombre
de membres que n'han d'ésser elegits, amb especificació, per a cada col·legi del
personal docent i investigador, del nombre de professors funcionaris doctors i del
nombre de membres del personal docent i investigador no funcionari o no doctor.

2.- La Junta Electoral censarà cada membre de la comunitat universitària en un
únic col·legi. Els electors i electores que puguen ser membres d'un col·legi
diferent d'aquell on figuren censats, podran demanar el canvi dins del termini de
reclamacions al cens establert en aquest reglament.

ARTICLE 3r:
Als efectes dels censos i de la distribució de claustrals a què fa referència l'article
anterior, els col·legis electorals considerats són els següents:

18 col·legis per al personal docent i investigador:
1. Facultat de Geografia i Història.
2. Facultat de Filologia.
3. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació.
4. Facultat de Psicologia.
5. Facultat de Medicina i Odontologia.
6. Escola Universitària d'Infermeria.
7. Escola Universitària de Fisioteràpia.
8. Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March".
9. Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
10. Facultat de Química.
11. Facultat de Física.
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12. Facultat de Ciències Matemàtiques.
13. Facultat de Ciències Biològiques.
14. Facultat de Farmàcia.
15. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
16. Facultat de Dret.
17. Facultat d’Economia.
18. Facultat de Ciències Socials.

4 col·legis per al personal d’institucions sanitàries concertades amb la
Universitat de València:

1. Facultat de Medicina i Odontologia.
2. Escola Universitària d’Infermeria.
3. Escola Universitària de Fisioteràpia.
4. Facultat de Farmàcia.

18 col·legis per als estudiants:
1. Facultat de Geografia i Història.
2. Facultat de Filologia.
3. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació.
4. Facultat de Psicologia.
5. Facultat de Medicina i Odontologia.
6. Escola Universitària d'Infermeria.
7. Escola Universitària de Fisioteràpia.
8. Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March".
9. Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
10. Facultat de Química.
11. Facultat de Física.
12. Facultat de Ciències Matemàtiques.
13. Facultat de Ciències Biològiques.
14. Facultat de Farmàcia.
15. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
16. Facultat de Dret.
17. Facultat d’Economia.
18. Facultat de Ciències Socials.

7 col·legis per al personal d'administració i serveis:
1. Campus de Blasco Ibáñez:

Unitat de Campus de Blasco Ibáñez.
Facultat de Geografia i Història.
Facultat de Filologia.
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.
Facultat de Psicologia.
Facultat de Medicina i Odontologia.
Escola Universitària d’Infermeria.
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Escola Universitària de Fisioteràpia.
Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”.
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

2. Campus de Burjassot-Paterna:
Unitat de Campus de Burjassot-Paterna.
Facultat de Química.
Facultat de Física.
Facultat de Ciències Matemàtiques.
Facultat de Ciències Biològiques.
Facultat de Farmàcia.
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

3. Campus dels Tarongers:
Unitat de Campus dels Tarongers.
Facultat de Dret.
Facultat d’Economia.
Facultat de Ciències Socials.

4. Servei d’Informació Bibliogràfica:
Serveis centrals
Unitats d’Informació Bibliogràfica de caràcter general.
Unitats d’Informació Bibliogràfica d’àrea.

5. Altres Centres i els Serveis Generals de la Universitat següents:
Col·legi Major Lluís Vives.
Col·legi Major Rector Peset.
Jardí Botànic.
Observatori Astronòmic.
Servei d’Extensió Universitària.
Servei de Formació Permanent.
Servei de Política Lingüística.
Servei de Publicacions.
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental.
Servei Col·lecció Espanyola de “Cultius Tipus”.

6. Els Serveis Generals de la Universitat següents:
Servei d’Informàtica.
Servei d’Educació Física i Esports.
Servei Tècnic i de Manteniment.

7. Serveis Centrals i els Serveis Generals de la Universitat següents:
Serveis Centrals Administratius i Econòmics
Servei d’Anàlisi i Planificació.
Serveis Juridics.
Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental.
Servei de Postgrau.

1 col·legi per als becaris i becàries d’investigació.
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Pel que fa al personal que està vinculat i/o presta serveis als Instituts Universitaris
i Centres d’Investigació Mixts, serà d’aplicació el que disposa l’acord de delegació
del Consell de Govern.

ARTICLE 4t:
Als efectes previstos en aquest reglament, i sota la superivisió de la Junta
Electoral, la responsabilitat dels col·legis electorals del personal docent i
investigador, del personal d’institucions sanitàries concertades amb la Universitat
de València i dels estudiants, serà dels degans o deganes i directors o directores
corresponents. Pel que fa als col·legis electorals del personal d’administració i
serveis, la responsabilitat serà de les caps de les unitats de campus (col·legis 1, 2
i 3), del director o directora del Servei d’Informació Bibliogràfica (col·legi 4), del
director  o directora del Col·legi Major “Lluís Vives” (col·legi 5), del director o
directora del Servei d’Informàtica (col·legi 6) i del gerent o gerenta (col·legi 7).
Quant al col·legi electoral dels becaris i les becàries d’investigació, la
responsabilitat serà de la vicerectora d’investigació.

II. DE LA CONVOCATÒRIA

ARTICLE 5è:
La convocatòria de les eleccions la fa el Consell de Govern, amb expressió de la
data, que serà la mateixa per a tots els col·legis electorals.

III. DELS ELECTORS  O ELECTORES I ELEGIBLES

ARTICLE 6è:
1.- Són electors o electores i elegibles tots els membres dels censos
corresponents, sense perjudici que el personal docent i investigador, el personal
d’institucions sanitàries, el personal d'administració i serveis i els becaris o
becàries d’investigació s’han de presentar mitjançant candidatures individuals i els
estudiants mitjançant llistes tancades, segons el que preveu l’article 240 dels
Estatuts de la Universitat de València.

2.-  Segons l’article 202 dels Estatuts, la condició de membre de la Junta Electoral
i dels òrgans de control de procediments electorals és incompatible amb la
condició de candidat o candidata en les eleccions. En el cas que algun dels
responsables electorals a què fa referència l’article 4t es presente como a
candidat, haurà de delegar aquesta responsabilitat en algun membre del col·legi
que no siga candidat.

ARTICLE 7è:
Els censos corresponents a cada col·legi electoral, proporcionats per la Junta
Electoral, seran fets públics pels responsables dels col·legis electorals, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals respecte al de l'elecció. S’hi podran
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presentar reclamacions durant els vuit dies naturals posteriors a la publicació. En el
cas del personal docent i investigador, del personal d’institucions sanitàries, del
personal d'administració i serveis i dels becaris o becàries d’investigació, les
reclamacions que puguen haver-hi seran presentades a la Junta Electoral,
acompanyades del justificant corresponent. En el cas dels estudiants, les
reclamacions seran presentades al degà o degana o director o directora del Centre
corresponent, el qual les trametrà informades a la Junta Electoral. La Junta
Electoral, en ambdós casos, les resoldrà i les notificarà als responsables dels
col·legis electorals corresponents, per tal que les facen públiques. Els censos
esdevindran definitius 48 hores després de la finalització del termini de
presentació de candidatures.

IV. DE LES CANDIDATURES

ARTICLE 8è:
1.- Per a formalitzar la presentació de la candidatura serà necessari comunicar-ho
al responsable del col·legi electoral corresponent, amb una antelació mínima de
vuit dies naturals respecte al de l'elecció. Les candidatures del personal docent i
investigador, del pesonal d’institucions sanitàries i dels estudiants s'hauran de
presentar al Deganat o Direcció de Centre corresponent. Les candidatures del
personal d’administració i serveis s’hauran de presentar a les Unitats de Campus
(col·legis 1,2 i 3), Direcció del Servei d’Informació Bibliogràfica (col·legi 4),
Direcció del Col·legi Major “Lluís Vives” (col·legi 5), Direcció del Servei
d’Informàtica (col·legi 6) i Gerència (col·legi 7). Les candidatures dels becaris o
becàries d’investigació s’hauran de presentar al Servei d’Investigació. Serà
preceptiva l'acceptació escrita de cadascun dels candidats i candidates,
acompanyada de la fotocòpia d'un document d'acreditació personal (DNI, carnet
de conduir, passaport, carnet que justifique la condició de membre de la
Universitat de València).

2.- En cada candidatura d'estudiants haurà de figurar una relació ordenada i
completa de candidats i candidates, en nombre igual al de estudiants claustrals
que han de ser elegits en el Centre. S'hi podran afegir dos suplents. Cap estudiant
o estudianta no podrà figurar en dues candidatures.

3.- El cap de llista d'una candidatura d'estudiants serà considerat el representant
oficial de la candidatura, als diversos efectes electorals, tret que, en el moment de
presentar la candidatura, es faça constar que el representant és un altre dels seus
membres.

4.- Cada candidatura d'estudiants haurà de presentar-se amb un nom global i les
sigles corresponents i, opcionalment, amb un logotip identificador, facilitat en
suport informàtic, que hauran de reproduir-se íntegrament a tots els efectes del
procés electoral. Així mateix, els diversos candidats i candidates podran afegir un
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parèntesi identificador darrere del nom. Cap candidatura no podrà incloure en el
seu nom cap menció a òrgans de govern i representació diferents del Claustre.

5.- Per tal de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes, les candidatures
s’elaboraran evitant la discriminació de gènere, procurant-ne la paritat.

ARTICLE 9è:
1.- En el moment de la presentació de candidatures, els Deganats o Direccions de
Centre, Unitats de Campus, Servei d’Informació Bibliogràfica, Col·legi Major “Lluís
Vives”, Servei d’Informàtica, Gerència i Servei d’Investigació:
a) Faran una diligència, per part del funcionari o funcionària receptors, on conste el
nom de la persona que en fa la presentació i el dia i l’hora d’aquest acte, i en
lliuraran còpia a la persona que en fa la presentació.
b) Comprovaran si compleixen les condicions preceptuades als articles anteriors,
particularment la inclusió en el cens de cada integrant de la candidatura.
c) Comunicaran per escrit als interessats (en el cas de les candidatures
d’estudiants, al representat oficial de la candidatura) els defectes de forma que
puguen haver-hi, per tal que puguen ser subsanats durant les vint-i-quatre hores
posteriors a l’expiració del termini de presentació i que, així, les candidatures
puguen ser acceptades.

2.- Per a la retirada d'una candidatura proclamada serà necessària la conformitat
per escrit de cadascun dels integrants.

ARTICLE 10è:
Els responsables dels col·legis electorals, durant les 24 hores següents a la
finalització del termini de presentació, comunicaran les candidatures acceptades a
la Junta Electoral, acompanyades de la documentació corresponent a llur
formalització, i les proclamaran amb cinc dies naturals d’antelació respecte al de
l’elecció. Així mateix, ordenaran la impressió de les paperetes corresponents i la
provisió dels sobres.

V. DE LES PAPERETES DE VOTACIÓ

ARTICLE 11è:
1.- En les paperetes, sota l'epígraf ELECCIONS AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA, haurà de figurar el col·legi electoral.

2.- En les paperetes corresponents al personal docent i investigador hauran de
figurar les relacions completes de candidats i candidates del professorat funcionari
doctor i del personal docent i investigador no funcionari o no doctor. Al peu de la
papereta figurarà una nota indicativa del nombre màxim de candidats i candidates
que cada elector podrà votar marcant-los amb una X, amb especificació d'aquest
nombre per al professorat funcionari doctor i per al personal docent i investigador
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no funcionari o no doctor. El nombre màxim de noms que cada elector podrà
marcar serà de 2/3, o el nombre natural més pròxim, del total de representants a
elegir.

3.- En les paperetes corresponents al personal d’institucions sanitàries, al personal
d’administració i serveis i als becaris o becàries d’investigació, hi haurà de figurar
la relació completa de candidats i candidates. Al peu de la papereta figurarà una
nota indicativa del nombre màxim de candidats i candidates que cada elector
podrà votar marcant-los amb una X. El nombre màxim de noms que cada elector
podrà marcar serà de 2/3, o el nombre natural més pròxim, del total de
representants a elegir.

4.- Per als estudiants haurà de figurar el nom global complet de la candidatura, les
sigles corresponents, el logotip, si n'hi ha, i la relació completa dels candidats i
candidates, amb suplents, si escau. L'elector no haurà de marcar-hi cap senyal.

VI. DE LA CAMPANYA ELECTORAL

ARTICLE 12è:
1.  La campanya electoral, entesa com a conjunt d'activitats en les quals se
sol·licita el vot, tindrà lloc durant els tres dies hàbils anteriors al de l'elecció.
Ningú no podrà sol·licitar el vot fora d'aquest període.

2. Els responsables dels col·legis electorals vetlaran pel compliment del precepte
anterior, assignaran i distribuiran locals, espais publicitaris i temporals, tot aturant
parcialment les classes, si escau  per al desenvolupament d’actes electorals, i
facilitaran a les diverses candidatures, de forma equitativa, els mitjans suficients
que disposen els Centres a tal efecte. Així mateix, garantiran la llibertat
d’expressió i vetlaran pel respecte mutu entre les candidatures.

VII. DE LES MESES ELECTORALS

ARTICLE 13è:
1.- Les meses electorals seran integrades per un representant del responsable del
col·legi, que en serà el president o presidenta, i per dos vocals no integrants de
cap candidatura, membres del cens corresponent a la mesa, designats per sorteig
o, en cas d’impossibilitat manifesta, els qui ocupen els llocs successius. En cas
excepcional, el responsable del col·legi podrà designar els vocals necessaris per a
constituir la mesa. Els membres de les meses electorals rebran una dieta per
l’import de les despeses ocasionades i, a tal efecte, el responsable del col·legi
facilitarà una còpia de les actes de constitució de les meses corresponents a la
Gerència.
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2.- Els responsables dels col·legis electorals faran pública la composició de les
meses electorals de llur competència, amb una antelació de vuit dies naturals
respecte al de l’elecció, i ho comunicaran als interessats o interessades.

3.- Les meses electorals presideixen la votació, en garanteixen l’agilitat, realitzen
l’escrutini i vetlen per la puresa del sufragi.

4.- La impossibilitat de formar part d’una mesa s’haurà de justificar per escrit,
davant el responsable del col·legi corresponent, fins a dos dies naturals abans al
de l’elecció.

ARTICLE 14è:
Cada candidatura podrà proposar per escrit al responsable del col·legi electoral la
designació d'un interventor o interventora per mesa, que haurà de figurar en el
cens del col·legi corresponent. Una vegada comprovada la condició d'elector o
electora, el responsable del col·legi electoral lliurarà la credencial pertinent. El
termini de proposta d'interventors o interventores finalitzarà dos dies naturals
abans del de l'elecció. Els interventors o interventores votaran en la  mesa que els
corresponga per cens.

ARTICLE 15è:
Cada mesa electoral serà constituïda pel president o presidenta i els vocals, a les
9.30 hores del dia de l'elecció, als locals destinats a aquest efecte. Els
responsables dels col·legis electorals ordenaran, abans de constituir-se les meses
electorals, la retirada de propaganda electoral dels locals i accessos on les meses
estiguen situades i vetlaran perquè no es faça propaganda electoral durant el
transcurs de la votació.

VIII. DE LA VOTACIÓ

ARTICLE 16è:
La votació s'iniciarà a les 10 hores i continuarà sense interrupció fins a les 20
hores o abans, sempre que hagen votat tots els electors i les electores de la llista
corresponent. La votació només podrà no iniciar-se o ser interrompuda per causa
de força major, sota la responsabilitat del president o presidenta de la mesa, que
haurà de deixar-ne constància en l'acta.

ARTICLE 17è:
1.- Els votants, una vegada identificats en el cens i acreditada llur personalitat
mitjançant la presentació del corresponent document (DNI, carnet de conduir,
passaport o carnet que justifique la condició de membre de la Universitat de
València), lliuraran la papereta, dins d'un sobre, al president o presidenta de la
mesa, que l’introduïrà dins l'urna. El president o presidenta de la mesa garantirà
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que, al llarg de tota la jornada electoral, hi haja paperetes de totes les
candidatures, en blanc i sobres.

2.- Tindrà la consideració de vot en blanc el sobre que no continga cap papereta i
també, en el cas del personal docent i investigador, del personal d’institucions
sanitàries, del personal d’administració i serveis i dels becaris o becàries
d’investigació, el sobre que continga una papereta sense cap marca X.

3.- Tindrà la consideració de vot nul el sobre que continga una papereta amb més
marques X que les preceptives o dues paperetes distintes o una papereta amb
altres inscripcions o una papereta que (tret del cas de vot anticipat) no siga del
model oficial.

ARTICLE 18è:
1.- Els electors o electores que no puguen assistir físicament a l'acte de votació
podran exercir llur dret de vot, mitjançant el dipòsit anticipat de llur papereta, fins
a les 14 hores del dia anterior al de la votació, en el corresponent Deganat o
Direcció de Centre, Unitat de Campus, Direcció del Servei d’Informació
Bibliogràfica, Direcció del Col·legi Major “Lluis Vives”, Servei d’Informàtica,
Gerència o Servei d’Investigació. En el moment del lliurament es farà constar la
següent diligència: el nom de l'elector, el de la persona que fa el dipòsit del vot i el
dia i l'hora d'aquest acte, i se’n lliurarà cópia a la persona que fa el dipòsit. El
nombre màxim de vots que hi pot dipositar una sola persona serà de tres.

2.- La papereta haurà d'anar dins d'un sobre tancat, sense cap inscripció, i aquest
sobre acompanyat d'una fotocòpia d'un carnet d'acreditació (DNI, carnet de
conduir, passaport o carnet que justifique la condició de membre de la Universitat
de València). En el cas que la persona que fa el dipòsit del vot no siga l’elector o
l’electora, aquest o aquesta haurà d’explicitar per escrit que fa ús d'aquest
procediment de votació en l'elecció concreta convocada. I tot això dins d'un altre
sobre en el qual figurarà el rètol ELECCIONS AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA i el col·legi electoral.

3.- En aquesta modalitat de votació no serà necessari l'ús de la papereta impresa
a què fa referència l'article 11è. Per al personal docent i investigador, personal
d’institucions sanitàries, personal d'administració i serveis i becaris o becàries
d’investigació, només es comptabilitzaran els vots atorgats als qui hagen
presentat llur candidatura. Per als estudiants, serà suficient d'indicar-hi el nom de
la candidatura o el del cap de llista.

4.- Els responsables dels col·legis electorals lliuraran als presidents o presidentes
de mesa corresponents la relació dels electors i electores, amb els sobres que
contenen els vots emesos per aquest procediment i amb còpia de la diligència
prevista al punt 1 d’aquest article.
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ARTICLE 19è:
Al final de la votació, cada president o presidenta de mesa introduirà dins de l'urna
els sobres amb els vots emesos pel procediment de vot anticipat corresponents
als electors o electores del cens de la mesa, després de comprovar la condició
d'elector o electora del votant i la no-emissió del seu vot en l'acte de votació de
compareixença. En cas contrari, el president o presidenta de mesa destruirà el vot
anticipat corresponent.

IX. DE L’ESCRUTINI I DE LA PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

ARTICLE 20è:
1.- Finalitzada la votació, els presidents o les presidentes de mesa obriran l’urna i
iniciaran l’escrutini, que tindrà caràcter públic.

2.- Finalitzat l’escrutini, els presidents o les presidentes de mesa consignaran els
resultats en el model d’acta facilitat per la Junta Electoral, sense correccions no
diligenciades, i lliuraran al responsable del col·legi electoral l’acta acompanyada
dels vots nuls, la resta de vots emesos i el llistat de control de votació.

3.- Els responsables dels col·legis lliuraran les actes de constitució i d’escrutini,
tant la global com les de les meses, amb els vots nuls corresponents, i un model
de cadascuna de les paperetes, a la Junta Electoral, abans de les 10 hores de
l’endemà de la jornada electoral. La resta de vots emesos i els llistats de control
de votació romandran sota llur custòdia. A l’ensems, publicaran al tauler d’anuncis
una còpia de l’acta global i de les actes de cadascuna de les meses.

ARTICLE 21è:
1.- La Junta Electoral, després de revisar les actes dels col·legis electorals i
resoldre els possibles casos d’empat mitjançant sorteig públic, proclamarà el
resultat provisional durant els quatre dies hàbils posteriors al de la votació.

2.- Contra aquesta proclamació, les candidatures, individuals o col·lectives, podran
reclamar davant de la Junta Electoral en el termini de tres dies hàbils.
Transcorregut aquest termini, la Junta Electoral procedirà a la proclamació
definitiva dels resultats electorals.

X. DELS RECURSOS

ARTICLE 22è:
1.- Contra les decisions que adopten al llarg del procés electoral els responsables
dels col·legis, hom podrà interposar recurs davant de la Junta Electoral durant les
24 hores posteriors a l’acte que origine el recurs.
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2.- Contra les decisions de la Junta Electoral que, d’acord amb l’article 238.3 dels
Estatuts de la Universitat de València, exhaureixen la via administrativa, hom podrà
interposar recurs de reposició davant de la mateixa Junta Electoral en el termini
d’un mes.

XI. DE LES INFRACCIONS ELECTORALS I DE LES SANCIONS

Article 23è
1.- La imposició de sancions als infractors de les disposicions d'aquest reglament
electoral correspon al rector o rectora –sempre que la infracció no constituesca
delicte-, prèvia proposta de la Junta Electoral, que la farà atenent a la naturalesa
de la infracció produïda, tret que la presumpta infracció afecte la pròpia Junta
Electoral.

2.- Es consideraran infraccions greus les accions que impedesquen el dret a la
llibertat d’expressió de les candidatures, les que vulneren els drets dels membres
de la comunitat universitària a l’expressió lliure del sufragi i les que falsegen o
tergiversen els resultats electorals.

3.- La gravetat de la infracció determinarà la sanció, que pot anar des de la
realització d’amonestacions fins a la suspensió de subvencions o ajuts, la privació
del dret de sufragi o l’anul·lació d’una candidatura.

4.- En cada cas, s’hi haurà de determinar el responsable de la infracció i s’hi haurà
de garantir la comunicació als interessats i la possibilitat de presentació
d’al·legacions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La Junta Electoral facilitarà als responsables dels col·legis electorals el nombre
màxim de candidats i candidates que podrà votar cada elector, d’acord amb
l’article 11è d’aquest reglament. Així mateix, la Junta Electoral farà públic el
calendari i l'horari concret que resulte de l'aplicació d’aquest reglament, tenint en
compte el calendari laboral dels serveis administratius de la Universitat. El
calendari especificarà el lloc, el dia i l’hora en què es realitzarà, si escau, el sorteig
públic per a resoldre els possibles casos d’empat a què fa referència l’article 21è
d’aquest reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Els suplents proclamats com a tals per la Junta Electoral, per al personal docent i
investigador, personal d’insitucions sanitàries, el personal d'administració i serveis i
els becaris o becàries d’investigació, accediran a la condició de claustrals per
resolució de la Junta Electoral, en substitució d'algun electe que hi cause baixa,
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només fins al moment de la constitució del Claustre. A partir d'aleshores, el
cobriment de vacants es realitzarà segons el que disposen els articles 84 dels
Estatuts i 23 del Reglament de Règim Intern del Claustre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest reglament deroga els acords de Normativa Electoral de Junta de Govern de
23 d’abril de 2002,  modificat pels acords ACGUV 7/2004 i ACGUV 186/2004, i
el de Claustre de 9 de novembre de 2004.


