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ELECCIONS DE REPRESENTANTS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR, 

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DELS ESTUDIANTS A JUNTA 

DE FACULTAT 

 

CALENDARI ELECTORAL 

CURS 2017-2018 
 

 La Junta Electoral de la Facultat reunida el dia 19 d’octubre, ha acordat el següent calendari per a 

les eleccions de representants a Junta de Facultat del Personal Docent i Investigador Personal 

D’administració i Serveis i Estudiants segons el que disposa l’article 240 dels Estatuts de la Universitat de 

València i l’article 15 del Reglament de Règim Intern de la Facultat. 

 

 

 

 

 

3 de novembre 

Publicació del Cens.  

S’obre el període de presentació de candidatures. 
S’obre el termini per presentar possibles reclamacions al censo i 

d’emissió del vot anticipat. 

9 de novembre 

Finalització del termini de presentació de candidatures en la 
secretaria del Centre (fins a les 14 hores)  
Finalització del termini de reclamacions al cens. 

Finalització del termini perquè els estudiants ratifiquen la seua 
incorporació a la candidatura. (abans de les 14 hores). 

10 de novembre 
Proclamació provisional candidatures acceptades i comuniquen a la 
Junta Electoral les candidatures proclamades provisionalment. (abans 

de les 15 hores) 

13 de novembre 

S’inicia la campanya electoral   
Finalitza el període de subsanació de defectes de forma de les 

candidatures.(fins a les 14 hores) 
Proclamació definitiva de les candidatures acceptades.(abans de les 
15 hores) 

Es procedeix a la impressió de les paperetes i a la provisió de sobres. 

14 de novembre 
Es fan públiques les composicions de les meses electorals, la seua 
ubicació i composició i comunicarant a les persones interessades la 

seua designació. 

21 de novembre 

Finalització del període de proposta d’interventors. (fins a les 14 
hores) 
Finalització del termini per justificar la impossibilitat de formar part de 
les meses electorals (fins a les 14 hores) 

22 de novembre 

Fi de la campanya electoral. (fins a les 24 hores) 
Finalització termini votació anticipada, a presentar a la Secretaria de 
la Facultat. Fi del termini de ratificació de presentació de 

candidatures. (fins a les 14 hores) 

23 de novembre 
Constitució de les meses electorals. 
Retirada de propaganda electoral de l’interior i accesos als locals on 

se situen les meses electorals. (Abans de les 9,30 hores) 

23 de novembre 
VOTACIÓ (entre les 10 i les 19 hores) 
ESCRUTINI (després de les 19 hores) 

24 de novembre Proclamació provisional dels  resultats.  

29 de novembre 
Finalització del període de presentació, davant de la Junta Electoral de 
la Facultat, de possibles reclamacions. (fins a les 14 hores) 

1 de desembre Proclamació definitiva dels resultats. 


