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CONVOCATORIA D'ELECCIONS Al CONSELL DE DEPARTAMENT 

RENOVACIÓ D'ESTUDIANTS 

(25 DE NOVEMBRE DE 2021) 

El Director del Departament de Fisioterapia, previ acord del Consell del Departament en la reunió del dia 

5 de novembre de 2021, i de conformitat amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat de Valencia, 

article 240, el Reglament Electoral General i el Reglament de Regim lntern de Departament de 

Fisioterapia, convoca eleccions a Consell de Departament per a la renovació d'estudiants. 

Lloc i data: 

Les eleccions tindran lloc el 25 de novembre d'll :00 a 17.30 hores. 

El vot anticipat podra presentar-se en la Secretaria del Departament fins a les 14 hores del dia anterior a 

les eleccions. 

La mesa electoral se situara en l'hall de la Facultat de Fisioterapia. 

Publicació deis censos i reclamacions: 

Almenys deu dies abans de la data de realització de les eleccions es fara públic el cens. Els censos deis 

estudiants s'exposaran en els taulons deis Centres respectius. 

Les reclamacions als censos es podran presentar en la Secretaria del Departament fins al dia 17 de 

novembre a les 14 hores. 

Presentació de candidatures: 

Les candidatures es formalitzaran en la Secretaria del Departament d'acord amb el calendari electoral 

publicat al costat d'aquesta convocatoria. 

Com a novetat enguany, els/les candidats/as, podran presentar les candidatures a més d'en el registre 

habilitat a efectes electora Is, a través de correu electronic: dep.fisioterapia@uv.es 
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5 de novembre 

15 de novembre 

17 de novembre 14 h. 

19 de novembre 

22 de novembre 

23 de novembre 

24 de novembre fins les 14h. 

25 de novembre 10:30 h. 

De 11 a 17:30 h. 

Després 17:30 h. 

26 de novembre 

30 de novembre 

3 de desembre 

CALENDAR! 

- El Director del departament convoca les eleccions preví acord del Consell de Departament.

- Exposició del cens.

- S'obri el termini de presentació de candidatures, de reclamació al cens i del vot anticipat.

- Finalització del termini de presentació de candidatures i de reclamació al cens.

- El Director del departament estableix el nombre de meses electorals, designa els seus
membres i els comunica la seua designació.

- La Junta Electoral resol les reclamacions al cens i comunica les eventuals modificacions
deis censos al Director del departament, amb la qual cosa els censos passen a
definitius.

- El Director del departament proclama provisionalment les candidatures.

- Finalització del termini per a esmenar els defectes advertits a les candidatures.

- El Director del departament proclama definitivament les candidatures.

- En els casos prevists en l'art. 15.1 del Reglament Electoral General, El Director del
departament suspen el procediment electoral i fa la proclamació automatica sense votació

- Fi del termini per a justificar la impossibilitat de formar part de les meses electora Is.

- Finalització del termini de la votació anticipada.

- Finalització del termini per a ratificar la presentació de la candidatura.

- Constitució de les meses electora Is.

- Vota ció

- Escrutini

- El Director del departament resol els possibles casos d'empat mitjani;ant sorteig, que
tindra caracter públic i que es realitzara en el hall de la Facultat de Fisioterapia a les 10:00h.

- El Director del departament proclama provisionalment els resultats.

- Finalització del termini de presentació, davant la Junta Electoral de la Universitat, de
possibles reclamacions a la proclamació provisional deis resultats.

- La Junta Electoral de la Universitat resol les possible/. 1>cla�rions i El Director del

departament proclama definitivament els resultats. 7 , ··:3.--� l'lll ...... 
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