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NORMATIVA DE VOTACIÓ EN LES ELECCIONS SINDICALS DEL 2022 
PER A AQUELLES PERSONES QUE NO PUGUEN ASSISTIR A L'ACTE DE 
VOTACIÓ EL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

 
 

Totes les persones que per circumstàncies personals no puguen assistir 
físicament a l’acte de votació el dia 1 de desembre de 2022, podran exercir 
el seu vot a través del procediment següent: 

 
a) A partir del dia 18 de novembre i fins al dia 28 del mateix mes, en horari 
de 9 a 14 hores, es podran arreplegar les paperetes de vot en el Servei de 
Recursos Humans (PAS) i Servei de Recursos Humans (PDI). 

 
b) La papereta de vot haurà d'introduir-se en el sobre blanc, que es tancarà. 
Aquest sobre amb la papereta, anirà dins d'un altre sobre de majors 
dimensions, en el que caldrà indicar el Col·legi Electoral (Junta de PDI, Junta 
de PAS, Comitè d’Empresa) al qual es remet el vot. En aquest segon sobre 
haurà d'incloure's la fotocopia de document acreditatiu de la identitat del 
votant (DNI, Passaport, permís de conduir o carnet de la Universitat de 
Valencia). A més a més, s'hi inclourà un full amb les dades personals 
completes, si aquestes no consten en la targeta presentada. 

 
c) El sobre exterior que conté el del vot, dirigit a la Mesa Electoral 
Coordinadora corresponent, es presentarà obert en qualsevol registre 
d'entrada de la Universitat entre els dies 18 i 28 de novembre, fins a les 18 
hores. 

 
La presentació del vot en el Registre haurà de fer-la la persona interessada, 
sense intervenir delegació, acreditant la seua identitat davant del funcionari 
o funcionària corresponent. 

 
d) Els vots emesos per aquest sistema seran comptabilitzats en la Mesa núm.1 de 

cada Col·legi Electoral. El dia de la votació, la Mesa Electoral Coordinadora 
corresponent, comunicarà a les meses parcials els nom dels electors o 
electores que hagen emès el vot per aquest procediment, perquè en prenguen 
coneixement i regularitzen el seu cens. Aquestos vots s'introduiran en les 
urnes minuts abans de tancar l'acte de votació. 
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En el cas que l'elector o electora, després d'haver realitzat el procediment de 
vot a través dels registres, es presente personalment en la seua mesa 
corresponent per a exercir el seu vot, el President o Presidenta de la Mesa ho 
posarà immediatament en coneixement de la Mesa Coordinadora, la qual 
després de fer les comprovacions corresponents, destruirà el vot emés pel 
Registre. 

 

NOTA: Aquest sistema de vot per correu intern, no exclou el sistema de vot 
per correu establit en la normativa electoral general. Per aquest motiu pot 
ocórrer, que a cada mesa electoral arriben vots tramitats per correu postal. 
Aquests vots quedaran en dipòsit en la Mesa corresponent. Al final del dia de 
la votació, si l'elector o l’electora que l'ha emès no ha votat en persona (i en 
aquest cas esta obligat a avisar que ha votat per correu, perquè li siga 
retornat el que va emetre per via postal), s’introduirà dins de l'urna i es 
computarà amb normalitat. 

 

València 6 d’octubre de 2022 


