CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT
D'ESTRUCTURA ECONÒMICA (ECONOMIA APLICADA II). UV
CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS:
DIA: Dijous dia 30 de novembre de 2017
HORA: Votació de 12'30 a 17'30 h.
LLOC: Secretaria del Departament (Edifici Oriental 4P15)
COL·LEGIS ELECTORALS
Composició de la mesa electoral
Representats Estudiants (15 places)
TITULARS
SUPLENTS
PDI no Dr. a temps parcial (2 places) Presidenta Amparo Sanchis Llopis
Pr. Beltran Esteve, Mercedes
PAS (4 places) Vocal 1
Amalia Ramírez Llopis
V1 Eva Rozas Jiménez
Becaris i PI en formació (4 places) Vocal 2 Jorge Miguel Rodríguez Sanchez V2 Alex Ramos Baixauli

DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER ALS ESTUDIANTS
Cicle

Centres

Titulació
Economia /Internacional. Econ
Econ..Social / Cooperació al
Desenvolupament
Política Eco i Eco Pública
Finances Corporatives / MBA
Recursos Hídrics / Internacionalització

Màsters

3r cicle

Graus

Facultat d’Economia

Doctorands dirigits per professors del Dpt.

Facultat de Ciències Biològiques
Facultat d’Història i Geografia
Facultat de Ciències Socials
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia

6 de novembre
20 de novembre
(data votació – 10 dies
naturals)
22 novembre

Límit per designa membres
meses i comunicar-ho el
Director del Departament

24 novembre
27 novembre

Del 27 al 29 novembre

30 de novembre

Representants Estudiantils
1

ADE / ADE-Dret
Economia
Turisme-ADE
Finances i Comptabilitat
Negocis Internacionals
Ambientals
Geografia
Sociologia
Dret-ADE
Gastronòmiques
TOTALS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS
Es fa pública mínim 10 dies hàbils abans de la data de les eleccions
EXPOSICIÓ DEL CENSOS
En el tauler d’anuncis dels centres per als estudiants i
al tauler d’anuncis del Departament per al PDI i PAS
RECLAMACIONS AL CENS adreçades la Junta Electoral
Dins dels 2 dies naturals següents a l’exposició del cens
La Junta Electoral resoldrà dins dels 2 dies naturals següents
(fins a les 14h. del 13 de nov. possible pròrroga de 2 dies més)
LÍMIT PER PRESENTAR CANDIDATURES a títol individual *
PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS
PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES
En cas art. 15.1 Reglament Electoral General el Dir. del Dpt. suspèn el
procediment Electoral i fa la proclamació automàtica sense votació
VOT ANTICIPAT Fins a les 14h. del 29 de novembre **
Finalització del termini per a ratificar la presentació de la candidatura.

ELECCIONS I ESCRUTINI DE VOTS a les 17:30 h.
El president alça acta dels resultats, els tramet al Director del Departament i els fa públic
El Director del Departament revisa les actes i resol possibles empats per sorteig públic

1 de desembre
11 de desembre
(votació + 5 dies)
15 de desembre
(votació + 8 dies)

PUBLICACIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS
Dintre de 2 dies hàbils posteriors a la votació
PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS a la Junta Electoral
Fins a 3 dies hàbils des de la proclamació provisional
PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT i resolució de
reclamacions. Es pot interposar Recurs d’alçada davant la Junta Electoral

* PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Els candidats deuran adreçar-se a la Secretaria del Departament d'Estructura Econòmica
(Economia Aplicada II) abans de les 14’00 h. del 22 de novembre i després de presentar el DNI
i comprovar que cursen assignatures impartides pel Departament, complimentaran una fitxa on
indicaran el cicle, centre i grup estudiantil pel que es presenten, a més d'altres dades personals
com el DNI, domicili i telèfon.

** VOT ANTICIPAT.
Els electors que no puguen assistir físicament a l’acte de votació podran exercir el seu dret de vot
mitjançant el dipòsit de la seua papereta, des del 27 de novembre a les 10’00h. fins a les 14 h. del
dia anterior al de la votació (29 de novembre), en la Secretaria del Departament. En el moment
del lliurament es farà constar el nom de l’elector, el de la persona que fa el dipòsit del vot i el dia i
l’hora d’aquest acte. La papereta haurà d’anar dins d’un sobre tancat, sense cap inscripció, i
aquest acompanyat d’una fotocòpia d’un carnet d’acreditació. En el cas de que la persona que fa
el dipòsit del vot no siga l’elector o l’electora, aquesta o aquest 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 què figurarà el rètol ELECCIONS A CONSELL DEL DEPARTAMENT
D’ESTRUCTURA ECONÒMICA (ECONOMIA APLICADA II), el col·legi electoral

FORMULARIS
Per a les reclamacions a l’exposició del cens o resultats, presentació de candidatures o com a
interventors o apoderats, ... podent fer servir els formularis disponible al web de la Junta
Electoral de la Universitat de València:
http://www.uv.es/jelectoral/

NORMATIVA
Aquest procés està regulat pel Reglament Electoral General de la UV
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F4.pdf
i el protocol d’actuació marcat per la Junta Electoral per a aquest tipus d’eleccions
http://www.uv.es/jelectoral/PROTOCOLS/Protocol_Consell_Departament.pdf

