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CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS DE REPRESENTANTS, PDI, PIF I PAS AL CONSELL DEL 
DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ D’EMPRESES “JUAN JOSÉ RENAU PIQUERAS”, 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
(ACORD DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021) 
 

CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS: 

ESTAMENTS: ESTUDIANTAT I PARCIALS PAS 

DIA:    dijous, 25 de novembre de 2021 

HORA: de 10 h. a 17'30 h 

LLOC:  el lloc de celebració es publicarà en la web del departament https://www.uv.es/diremp 

 

La distribució de representants per cada estament es publicarà en la web del departament 

el dia assenyalat en el calendari electoral. 

Les successives publicacions dels processos electorals assenyalats en el calendari electoral 

que s'adjunta en aquesta convocatòria, es publicaran en la web del departament 

https://www.uv.es/diremp els dies previstos, a excepció dels censos electorals que es 

publicaran en el tauler del departament situat en la 1a planta de la Facultat d'Economia, Av. 

de Tarongers s/n. València. 

La qual cosa us comunique perquè en prengueu coneixement. 

Cordialment, 

En València 8 de novembre de 2021 

 

 

Joan Ramón Sanchis Palacio 

Director del Departament de  
Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras” 

https://www.uv.es/diremp
https://www.uv.es/diremp
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament Electoral General (article 8.1) les candidatures 
a representants es podran presentar per algun dels següents mitjans: 

1) Per correu electrònic: Des del compte oficial de correu de la Universitat de València del 
candidat/a a l'adreça dep.direccio.empreses@uv.es  adjuntant la sol·licitud de 
candidatura disponible en la web https://www.uv.es/diremp. Si la candidatura es fa amb 
signatura manuscrita, s'haurà de presentar un document oficial acreditatiu de la seua 
identitat que porte la signatura. Si la candidatura es presenta amb signatura electrònica 
oficial no serà necessari presentar document acreditatiu amb la signatura. No podrà 
presentar-se la candidatura per una tercera persona. 
 

2) Mitjançant presentació amb registre de la candidatura física en la Secretaria del Col·legi 
Electoral del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”, 
acompanyant còpia del DNI, NIE o document equivalent. 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral General (artículo 8.1) las candidaturas 
a representantes se podrán presentar por alguno de los siguientes medios: 

1) Por correo electrónico: Desde la cuenta oficial de correo de la Universitat de València del 
candidato/a a la dirección dep.direccio.empreses@uv.es adjuntando la solicitud de 
candidatura disponible en la web https://www.uv.es/diremp. Si la candidatura se hace con 
firma manuscrita, se deberá presentar un documento oficial acreditativo de su identidad 
que lleve la firma. Si la candidatura se presenta con firma electrónica oficial no será 
necesario presentar documento acreditativo con la firma. No podrá presentarse la 
candidatura por una tercera persona. 

 
2) Mediante presentación con registro de la candidatura física en la Secretaría del Colegio 

Electoral del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”, 
acompañando copia del DNI, NIE o documento equivalente. 
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