
27. Model Acta d'escrutini de Mesa

ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT. 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Personal Docent i Investigador amb Vinculació Permanent 
COL·LEGI NÚM. 9: Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esprt 

ACTA D'ESCRUTINI DE MESA 

Els membres de la Mesa Electoral i els interventors i les interventores que sotasignen, certifiquen que: 

1.- Finalitzada la votació, hom ha realitzat l'escrutini 
... ) .CJ -  .4.0 .... hores, el qual ha donat el resultat següent:

RELACIÓ DE CANDIDATS 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

;q :  (}¿J entre les................. 1 les 

VOTS OBTINGUTS 

21 

2.- Sobre un cens de  3 electors, dels quals -ª---són dones i 2o són homes, han votat

.... 3 ...... dones i .... J.}:: .. homes, i han hagut:

.............. :i. Q .... ...... vots vàlids a candidatures ... .. . .. . . .. . . . .'= .......... vots en blanc . 

.... . . . . . . .. . .    ......... vots nuls. 

Tots el quals resten sota la custòdia del o la responsable del col·legi electoral, així com el llistat del 
cens utilitzat per al registre i identificació dels votants. 
3.- En el transcurs de la votació i de l'escrutini s'han produït les incidències següents: 











ELECCIONS AL CLAUSTRE DE LA UNIV:ERSITAT DE VALENCIA 23-11-2017 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
COL· LEGI NÚM. 9: Facuitat de Ciencies de l' Activitat Física i l'Esprt 

ACTA D'ESCRUTINI DE MESA 

Els membres de la Mesa Electoral i els interventors i les interventores que sotasignen, certifiquen que:

1.- Finalitzada la votació, hom ha realitzat l' escrutini entre les ... ) q f).Q. . . i les
.. ) .(f..: .. l.(¿1 .... hores, el qual ha donat el resultat següent:

PDI AMB EL GRAU DE DOCTOR I AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

RELACIÓ DE CANDIDATURES VOTS OBTINGUTS 

l. )3 
2. )O 

PDI NO DOCTOR O SENSE VINCULACIÓ PERMANEN'f 

RELACIÓ DE CANDIDATURES VOTS OBTINGUTS 

l. 

2.- Sobre un cens de ·::¡zz electors, deis quals j±_ són dones i 6./ són homes, han votat
G a · .23 h · h h ·. . . . . . . . . . . . ones 1 ...... :·-:·-:. . . ornes, 1 an agut.

·?3 'l"d d'd ............ �.\. ............. vots va 1 s a can 1 atures.
5 .............................. vots en blanc.
--1. .............................. vots nuls.

Tots el quals resten sota la custodia del o la responsable del col· legi electoral, així com el llistat del
cens utilitzat per al registre i identificació dels votants.

3.- En el transcurs de la votació i de l'escrutini s'han produi:t les incidencies següents:

Valencia, ... {7;0k.h·.�·-······· de ... l>!f!-:�.f�S� ...... de .. �/}-_
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