La Junta Electoral analitza les queixes rebudes en relació amb el procés d’eleccions rectorals
últimament celebrat i, en aquest sentit adopta els acords següents valorant la seua nul·la incidència
en els resultats electorals:
Primer.- En relació amb les queixes sobre publicitat electoral en la Facultat de Farmàcia i la
Facultat de Ciències Matemàtiques de la candidatura de Vicent Martínez, no s’aprecia irregularitat
de cap tipus.
Segon.- En relació amb les queixes sobre vot anticipat, les irregularitats que es comprovaren
ja motivaren la seua nul·litat, amb la qual cosa no procedeix actuació ulterior i, en quant a la seua
possible intervenció de professorat incitant al vot en favor d’alguna candidatura, encara que pot
ser una conducta que deuria evitar-se, no s’aprecia que haja suposat incorrecció electoral que haja
de motivar actuació de la Junta Electoral.
Tercer.- En relació amb la queixa presentada pel degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport, dels fets descrits no s’aprecia cap incorrecció electoral, fins i tot és normal que
majoritàriament els estudiants voten a candidats relacionats amb el centre, pel que tampoc
s’aprecia incidència en els resultats electorals.
Quart.- En relació amb les queixes realitzades sobre la utilització del tweet oficial de la
Facultat d’Infermeria a favor d’un dels candidats, la Junta Electoral entén que deu advertir al centre
per a què no es tornen a produir aquests incidents però no detecta influència en els resultats
electorals, a més de què aquests missatges es retiraren a petició de la Junta Electoral i, la pròpia
candidatura suposadament beneficiada va demanar la seua retirada, pel que tampoc s’aprecia
incorrecció electoral a efectes d’iniciar actuacions al respecte.
Cinquè.- En relació amb la queixa presentada per un professor en el sentit d’haver rebut un
missatge a través de la secretaria del departament demanant el vot per a una candidatura, la Junta
Electoral no detecta ninguna incorrecció electoral per quant que es tracta d’un missatge que es
reenvia a petició d’un candidat.
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