
 

 
Departament d’Informàtica 

 

Avd. de la Universitat, s/n 46100 Burjassot (València)  Tfn. 96 3543738 Fax: 96 3543207 

ELECCIONS DE  
REPRESENTANTS DE PDI, PAS i PIF 

CONSEJO DEL DEPARTAMENT 
D’INFORMÀTICA 

PERIODE 2017/2020 (3 anys) 

La Directora del Departament d’Informàtica convoca eleccions de 
representants PDI no doctor a temps parcials, PAS i personal 
investigador en formació adscrit al departament al Consell de 

Departament 

Podran votar i ser candidats els membres dels diversos estaments en els que es 
convoquen eleccions. 

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 i horari de votació 
� En la secretaria del Departament d’Informàtica, de 10h a 14h. 

Nombre de representants: 
� 9 representants del PDI no doctor contractat a temps parcial. 
� 14 representants del PAS (tenint en compte que aquest estament té sols 6 membres, 

estaran escollits automàticament aquells membres del PAS que es presenten com a 
candidats). 

� 1 representant del personal investigador en formació adscrit al departament (no hi ha 
cap al cens). 
 
 

      Burjassot (Valencia) a 16 de noviembre de 2017 
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Extracte de la normativa general 
� El reglament de règim intern del departament estableix que (Article 6): 
� El consell és l’òrgan de govern del departament. Està integrat per: 

1) Tots els doctors i doctores del personal docent i investigador adscrits al departament 
(43). 

2) Una representació de la resta del personal docent i investigador, de la manera següent: 
a) Tots els que tinguen dedicació a temps complet (11)  
b) El 50% d’aquest personal a temps parcial (15 professors associats dels quals la meitat 

son 7). 
3) El 50% del personal investigador en formació adscrit al departament (0). 
4) Una representació dels i les estudiants que cursen ensenyaments dels diferents cicles 

i centres impartits pel departament, igual a la meitat del total de membres dels 
apartats 1 i 2 (que sumen 61 per tant son 30 estudiants). 

5) 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 (com son 61, es té que 
61/5=12). 

� El calendari concret serà fixat pel responsable de la convocatòria respectant, entot cas, 
que entre l’exposició del cens i la votació transcórreguen com a mínim 10 dies naturals. 
El calendari electoral fixarà el dia i l’hora de inici i finalització de la votació i el lloc on es 
publicaran els resultats. 

� La presentació de candidatures de PDI, PIF i PAS a òrgans col∙legiats sempre és personal 
i individual. Aquesta presentació s’ha d’efectuar mitjançant escrit signat per la persona 
interessada i ha de ser presentat per aquesta en el registre electoral corresponent de 
conformitat amb el que estableix el reglament electoral general del a Universitat de 
València. En l’escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o de la candidata, 
amb els quals figurarà en la papereta corresponent, i l’elecció a què presenta la seua 
candidatura, amb indicació del col∙lectiu pel qual la presenta i, si és el cas, el col∙legi en 
què es presenta; s’hi ha d’acompanyar una còpia del document identificador amb foto 
(DNI, passaport, carnet universitari o semblants) i ha d’anar signat personalment per la 
persona interessada. En cas d’impossibilitat de presentació personal, pot presentar 
l’escrit una altra persona amb autorització expressa escrita de la persona interessada, 
que ha de comparèixer en el  registre electoral  corresponent  per  ratificar aquesta  
presentació  tan  prompte  com siga possible i, en tot cas, fins a les 14 hores del dia 
anterior al de la votació. La falta de ratificació determina, en aquest supòsit, l’anul8lació 
de la candidatura, llevat que el o la responsable del col∙legi electoral entenga que es pot 
prescindir del tràmit i, en aquest cas, cal que adopte una resolució en què faça constar: 
que segons el seu criteri consta acreditada suficientment la voluntat de la persona de 
presentar-se; i que hi ha causa que impossibilita o dificulta greument la compareixença 
personal de la  persona  interessada,  entenent-se  com  a  tals  les  mateixes  que  
justifiquen  el  vot anticipat  presentat  a  través  de  tercera  persona, de  conformitat  
amb  el  que  disposa l’article 11.2 del reglament electoral general del a Universitat de 
València. 

� Cada elector i electora pot votar fins a un màxim dels dos terços dels llocs per cobrir. No 
calen paperetes en blanc, ja que s’entén que la papereta sense marques és el vot en 
blanc. 
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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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