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ELECCIONS DE  
REPRESENTANTS D’ALUMNES 

CONSEJO DEL DEPARTAMENT 
D’INFORMÀTICA 

CURSO 2017/2018 

La Directora del Departament d’Informàtica convoca eleccions de 
representants de estudiantes al Consell de Departament 

Podran votar i ser candidats els estudiants matriculats al curso 2017/2018 en mòduls 
impartits per este Departament. 

 

Presentació de candidatures 
� Por escrit, a la Secretaria del Departament, fins al 22 de novembre de 2017. 

 

Data de votació 
� 30 de novembre de 2017 

 

Lloc de votació 
� Per als col·legis electorals situats al Campus de Burjassot-Paterna, a la secretaria del 

Departament d’Informàtica en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (Campus de 
Burjassot-Paterna) 

� Para el col·legio electoral de la Facultat de Geografia i Història i de la Facultat de Dret, en 
les pròpies facultades. 

 

Horari: 
� A Burjassot, de 10:00 a 14:00   
� A la Facultat de Geografia i Historia, de 9:00 a 11:00. 
� A la Facultat de Dret, de 10:00 a 11:00 i de 16:30 a 17:30. 
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Nombre de representants: 
� 35 en total, segons la següent distribució 

Col·legi 240-1: estudiantes de la ETSE (26 representants) 
� 5 representants de postgraus als que el Departament d’Informàtica imparteix docència 
� 1 representant de doctorat. 
� 5 representants del Grau d’Enginyeria Informàtica 
� 1 representants del Grau d’Enginyeria Química 
� 4 representants del Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions 
� 4 representants del Grau d’Enginyeria Telemàtica 
� 1 representant del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial 
� 5 representants del Grau d’Enginyeria Multimedia 

Col·legi 240-2: estudiantes de la Facultat de Ciències Matemàtiques (2 
representants) 
� 2 representants del Grau de Matemàtiques 

Col·legi 240-3: estudiantes de la Facultat de Física (2 representants) 
� 2 representants del Grau de Física 

Col·legi 240-5: estudiantes de la Facultat de Dret (3 representants) 
� 2 representant del Grau de Criminologia 
� 1 representant del programa de Doble Titulació Dret-Criminologia 

Col·legi 240-6: estudiantes de la Facultat de Geografia i Història (2 
representants) 
� 2 representants del Grau d’Informació i Documentació 

 
 
 
 

 
      Burjassot (Valencia) a 16 de noviembre de 2017 
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ANEXO: CALENDARI MARC PER A LES ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT 

Data de la 
convocatòria. 
20 novembre 

--‐  El/la Director/a del departament convoca les eleccions previ acord del Consell de 
Departament. 

Votació --‐ 10 
20 novembre 

--‐ Exposició del cens. 

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

Votació --‐ 8 
22 novembre 

--‐ Finalització del termini de presentació de candidatures i de reclamació al cens. 

--‐   El/la  Director/a  del  departament  estableix  el  nombre  de  meses  electorals, 
designa els seus membres i els comunica la seua designació. 

Votació --‐ 6 
24 novembre 

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

--‐ El/la Director/a del departament proclama provisionalment les candidatures. 

Votació --‐ 3 
27 novembre 

--‐ Finalització del termini per a esmenar els defectes advertits a les candidatures. 

--‐ El/la Director/a del departament proclama definitivament les candidatures 

--‐ En els casos prevists en l'art. 15.1 del Reglament Electoral General, el/la 
Director/a del departament suspèn el procediment electoral i fa la proclamació 
automàtica sense votació 

Votació --‐ 2 
28  novembre 

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

Votació --‐ 1 
29 novembre 

--‐ Finalització del termini de la votació anticipada. 

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

Votació 
30 novembre 

--‐ Constitució de les meses electorals. 

--‐ Votació 

--‐ Escrutini 

Votació + 1 
1 desembre 

--‐  El/la Director/a del departament resol els possibles casos d'empat mitjançant 
sorteig, que tindrà caràcter públic i que es realitzarà en (indicar lloc i hora). 

--‐ El/la Director/a del departament proclama provisionalment els resultats. 

Votació + 5 
5 desembre 

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

Votació + 8 
11 desembre 

--‐  La Junta Electoral del Centre resol les possibles reclamacions i el/la Director/a 
del departament proclama definitivament els resultats. 
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