Aprovat per la Junta Electoral en sessió del 26 de setembre de 2016

CALENDARI PER A LES ELECCIONS AL CLAUSTRE. 24 DE NOVEMBRE DE 2016
COBRIMENT DE VACANTS DE PDI, PIF I PAS
Elaborat d'acord amb les previsions contingudes amb el Reglament Electoral
General aprovat en la sessió del Claustre de 22 de maig de 2014. ACUV 4/2014

26-9-16, dilluns:

La Junta Electoral convoca les elecciones per al cobriment
de vacants en el Claustre.

4-11-16, divendres:

Els responsables dels col·legis (art. 7.1) fan públics els
censos (art. 6.2.2) i s’obre el període de presentació de
candidatures (art. 8.1), de reclamació al cens i d'emissió del
vot anticipat (art. 11)

10-11-16, dijous
fins les 14 hores:

Finalització del període de presentació de candidatures (art.
8.1) i de reclamacions al cens (art. 5.4).

11-11-16, divendres:
abans de les 14 hores

La Junta Electoral resol les reclamacions al cens i comunica
les eventuals modificacions dels censos als responsables dels
col·legis, amb la qual cosa els censos passen a definitius (art.
5.4).

abans de les 15 hores

Les persones responsables dels col·legis electorals
proclamen provisionalment les candidatures (art. 9) i
comuniquen a la Junta Electoral les candidatures
proclamades provisionalment.
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14-11-16, dilluns

S'inicia la campanya electoral (art. 6.2.2)

fins les 14 hores

Fi del termini per esmenar els defectes advertits a les
candidatures (art. 6.2.2).

abans de les 15 hores

Els responsables dels col·legis proclamen definitivament les
candidatures i les comuniquen a la Junta Electoral (art. 6.2.2).
Es procedeix a la impressió de les paperetes i a la provisió de
sobres.

15-11-16, dimarts

Els responables dels col·legis electorals fan públiques les
meses electorals , la seua ubicació i composició i
comunicaran a les persones interessades la seua designació
(art. 12).

22-11-16, dimarts:
fins les 14 hores

Finalització del termini per a proposar a la persona
responsable del col·legi electoral interventors o interventores
(art. 12.3) o apoderats o apoderades (art. 12.4).
Finalització del termini per justificar la impossibilitat de formar
part de la mesa electoral.

23-11-16, dimecres

Fi de la campanya electoral (art. 6.2.2).

fins les 14 hores

Finalització del termini de votació anticipada per als electors o
electores que no puguen ser presents el dia assenyalat en la
convocatòria (art. 11).
Fi del termini de ratificació de la presentació de la candidatura
per part del PDI i PAS (art. 8.3).

24-11-16, dijous
a les 9.30 hores

Constitució de les meses electorals i retirada de propaganda
electoral de l’interior i accessos als locals on se situen les
meses electorals (art. 12.5).
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entre les 10 i 19 hores

Votació (art. 13).

després de les 19 hores

Escrutini (art. 14).

25-11-16, divendres
abans de les 10 hores

Els responsables dels col·legis trameten les actes electorals a
la Junta Electoral (art. 15).

a les 11 hores

La Junta Electoral resol els possibles casos d’empat
mitjançant sorteig, que tindrà caràcter públic, i es realitzarà a
la sala de reunions de la Junta Electoral (nivell 4 de l’edifici de
Rectorat), (art. 15).
La Junta Electoral fa la proclamació provisional del resultat.
(art. 15.2).

30-11-16, dimecres
fins les 14 hores

Finalització del període de presentació, davant la Junta
Electoral, de possibles reclamacions (art. 18.3).

2-12-16, divendres:

La Junta Electoral resol les possibles reclamacions i fa la
proclamació definitiva dels resultats (art. 15.2 i 18.3).
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