


CALENDARI MARC PER A LES ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT 
 

18-11-2020 

 

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

19-11-2020 --- Exposició del cens. 

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

25-11-2020 

(fins les 14h.) 

--- 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. 

27-11-2020 --- La Junta Electoral resol les reclamacions al cens i comunica les eventuals 
modificacions dels censos al Director del departament, amb la qual cosa els 
censos passen a definitius. 

---  El Director del departament proclama provisionalment les candidatures. 

30-11-2020 --- 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 suspèn el procediment electoral i fa la proclamació automàtica 
sense votació. 

01-12-2020 --- Fi del termini per a justificar la impossibilitat de formar part de les meses 
electorals. 

02-12-2020 

(fins les 14h.) 

---  Finalització del termini de la votació  anticipada. 

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

03-12-2020 

 

---  Constitució de les meses electorals (a les 9:30h) 

 
--- Votació (de 10:00 a 18:00 h) 

--- Escrutini (a partir de les 18 :00 h) 

04-12-2020 --- El Director del departament resol els possibles casos d'empat mitjançant 
sorteig, que tindrà caràcter públic i que es realitzarà a la secretaria del 
departament. 

---  El Director del departament proclama provisionalment els resultats. 

10-12-2020 --- Finalització del termini de presentació, davant la Junta Electoral del Centre, de 
possibles reclamacions a la proclamació provisional dels resultats. 

14-12-2020 --- La Junta Electoral del Centre resol les possibles reclamacions  i el Director del  
departament  proclama  definitivament  els resultats. 

 
 



FÍSICA ATÒMICA MOLEC. I NUCLEAR 

D’acord amb l’article 6 del Reglament Marc de règim intern de departaments el Consell 

de Departament està integrat per: 

1) Tots  els  doctors  i  doctores  del  personal  docent  i  investigador  adscrit  al 

departament. 

Nombre de cens: 17 

2) Una representació de la resta del personal docent i investigador, de la manera 

següent: 

a) Tots els que tinguen dedicació a temps complet 

Nombre de cens: 0 

b) El 50% d’aquest personal a temps parcial 

Nombre de cens: 0 

Nombre de representants: 0 

3)  El 50% del personal investigador en formació adscrit al departament. 

Nombre de cens: 2 

*Nombre de representants: 1 

4) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al departament 

igual a la cinquena part del total de membres dels apartats 1 i 2. 

*Nombre de representants: 3 

5)  Una  representació,  si escau, del professorat  associat d’institucions  sanitàries 

igual  al  10%  del  total  de membres  dels  apartats  1  i  2,  d’acord  amb  el  que 

disposa la disposició addicional onzena dels Estatuts. 

*Nombre de representants: 0 

                                                            
  D’acord amb l’article 15.1 del Reglament electoral general, quan el nombre de candidats i candidates 
proclamats definitivament és igual o inferior al de llocs per cobrir, el responsable del col∙legi electoral 
suspendrà el procediment electoral i proclamarà elegits sense necessitat de votació tots els candidats i 
candidates proclamats definitivament. 
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