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ACORD de la sessió núm. 7 de la Junta de Govern, de 27
d’abril de 1999, pel qual s’aprova la proposta de distribu-

ció de pressupost per a llibres 1999.

PROPOSTA DE REPARTIMENT DEL PRESSUPOST
DE LLIBRES PER A 1999

Es proposa reservar 1.000.000 de pessetes per a cada una
de les titulacions que estan en fase d’implantació  (diploma-
tura en Turisme, Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en
Hortofructicultura i Jardineria, i Enginyeria Tècnica Mecànica).
Les direccions de les respectives titulacions han de proposar a
la Comissió del Centre de Documentació, amb l’informe pre-
vi de la corresponent comissió de titulació, el repartiment d’a-
questa quantitat entre departaments.

La resta, 30.000.000 de pessetes, es proposa repartir-les de
la següent forma:

• Un 50% (15.000.000 de ptes.) proporcionalment al nom-
bre de crèdits de primer i segon cicle matriculats en as-
signatures del departament aquest curs 1998/99.

• Un 10% (3.000.000 de ptes.) proporcionalment al nom-
bre d’estudiants de tercer cicle matriculats en programes
de doctorat del departament aquest curs 1998/99.

• Un 20% (6.000.000 de ptes.) proporcionalment al pres-
supost repartit per la Comissió d’Assumptes Econòmics
i Informàtics, en concepte d’investigació, per a 1999.

• Un 20% (6.000.000 de ptes.) proporcionalment al nom-
bre de PDI del departament (comptant el professorat a
temps complet, els becaris FPI o homologats, el profes-
sorat a temps parcial de 6 hores multiplicat per 0,5 i el
professorat a temps parcial de 3 hores multiplicat per 0,25)
multiplicat pel següent factor corrector que té en comp-
te el nombre d’àrees de coneixement del departament:

1.1. Investigació

ACORD de la sessió núm. 7 de la Junta de Govern, de 27
d’abril de 1999, pel qual s’aproven els criteris per a l’ela-
boració del catàleg de revistes de subscripció institucional

(CARSI).

PROPOSTA DE REPARTIMENT DEL PRESSUPOST
DE REVISTES DURANT 1999 PER A L’ELABORA-

CIÓ DEL CARSI

Es proposa assignar a cada dapartament/institut un 75% de
l’import de les revistes que té subscrites en l’actualitat, tret de
les que ho estan a càrrec del pressupost del mateix departa-
ment o de projectes d’investigació. Amb això es reparteixen
33.104.684 ptes., i la resta, fins a 42.000.000 ptes., es propo-
sa repartir-ho proporcionalment al pressupost repartit per la
Comissió d’Assumptes Econòmics i Informàtics, en concepte
d’investigació, per a 1999.

1. ESTUDI I INVESTIGACIÓ

Nombre d’àrees Factor corrector

1 1

2 a 4 1,05

5 a 7 1,1

8 a 9 1,15

10 a 11 1,2

més d’11 1,25

Departaments Tot. llibres 99

Administració d’Empreses i Màrqueting                   1.410.894

Ciències Experimentals                               2.009.542

Dret Del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat        1.074.418

Dret Privat                                            1.104.103

Dret Públic                                         2.527.616

Economia                                             1.646.451

Educació                                                1.552.899

Enginyeria Química 649.358

Departaments Tot. llibres 99

Filologia Anglesa i Romànica                           2.739.560

Filosofia i Sociologia                         1.036.552

Finances i Comptabilitat                          1.603.044

Història, Geografia i Art                           1.443.436

Informàtica                                         2.678.950

Matemàtiques                                         1.825.770

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia           1.515.315

Psicologia Evolutiva, Educ., Social i Met.         1.221.774

Química Inorgànica i Orgànica                         1.027.381

Tecnologia                                           1.674.856

Traducció i Comunicació                              1.258.082

Totals 30.000.000

Departaments CARSI 99

Administració d’Empreses i Màrqueting                   1.410.894

Administració d’Empreses i Màrqueting                   1.847.077

Ciències Experimentals                               3.175.032

Dret Del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat        1.791.921

Dret Privat                                            1.856.158

Dret Públic                                         3.083.718

Economia                                             1.886.638

Educació                                                1.637.545

Enginyeria Química                                796.283

Filologia Anglesa i Romànica                           3.555.883

Filosofia i Sociologia                         1.390.936

Finances i Comptabilitat                          1.923.099

Història, Geografia i Art                           1.877.125

Informàtica                                         4.472.524

Matemàtiques                                         2.602.589
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ACORD de la sessió núm. 7 de la Junta de Govern, de 27
d’abril de 1999, pel qual s’aprova el calendari per a les

eleccions de l’estudiantat al Claustre 

ELECCIONS DE L’ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE

Calendari electoral

Presentació de candidatures  . . . . . . . . . .Del 3 al 12 de maig
Proclamació provisional de candidatures . . . . . . .13 de maig
Presentació de reclamacions . . . . . . . . .Del 14 al 17 de maig
Resolució de les reclamacions  . . . . . . . . . . . . . . .18 de maig
Proclamació definitiva de candidatures  . . . . . . . .19 de maig
Campanya electoral i vot anticipat  . . . .Del 24 al 26 de maig
Realització de les eleccions  . . . . . . . . . .27 de maig, de 10 h

a 19 h ininterrompudament
Proclamació provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 de maig
Presentació d’impugnacions  . . . . . . . . . .De l’1 al 3 de juny
Proclamació definitiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 de juny

La Junta Electoral

Castelló de la Plana, 20 d’abril de 1999

INSTRUCCIONS PER A LES ELECCIONS DELS
MEMBRES DEL CLAUSTRE EN REPRESENTACIÓ

DE L’ESTUDIANTAT. MAIG 1999

Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquestes normes són d’aplicació a l’elecció de la repre-

sentació de l’estudiantat al Claustre. La Junta Electoral, en allò
que no es regula en aquesta normativa, ha d’aplicar de mane-
ra supletòria la Llei Orgànica sobre Règim Electoral General
i les resolucions que la interpreten.

Article 2. Dret de sufragi
Són electors i elegibles l’estudiantat matriculat en primer,

segon i tercer cicle a la Universitat. Per a l’exercici d’aquest
dret és indispensable estar inscrit en el cens electoral actualit-
zat en data 28 de gener de 1999 en condició d’estudiantat.

Article 3. Determinació del nombre de llocs a cobrir
La Junta Electoral, d’acord amb el que estableix l’article

38.1.c dels Estatuts, determina que el nombre de llocs a cobrir
és de 37.

Article 4. Presentació de candidatures
1. Les candidatures, que poden ser individuals o conjun-

tes, han de presentar-se al Registre General de la Universitat

Departaments CARSI 99

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia           2.592.991

Psicologia Evol., Educ., Social i Metodologia 2.103.716

Química Inorgànica i Orgànica                         1.764.961

Tecnologia                                           1.635.849

Traducció i Comunicació                              1.370.323

Institut de Tecnologia Ceràmica 332.387

Institut d’Economia Internacional 303.245

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 0

Total 42.000.000

2. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES

3. ELECCIONS

Expedient núm.. Tipus Import

1 Transferències de crèdit 1.295.000.000

2 Incorporació de romanents de crèdit 496.525.882

3 Crèdits generats per ingressos 586.953.160

4 Baixes per anul·lació 1.980.000.000

5 Incorporació de romanents de crèdit 45.802.267

2.1. Règim pressupostari

ACORD de la sessió núm. 7 de la Junta de Govern, de 27
d’abril de 1999, pel qual s’aproven les modificacions pres-

supostàries de l’exercici 99 de la número 1 a la 5.



mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’ha
d’indicar, a més de les dades generals d’identificació, la vo-
luntat de presentar la candidatura. La Junta Electoral ha de fa-
cilitar, a través del SIC, un model de sol·licitud per a la pre-
sentació de les candidatures individuals.

2. Les persones que estiguen interessades a concórrer
a les eleccions en una candidatura conjunta, ho han de comu-
nicar, dins del termini de presentació de candidatures, mit-
jançant un escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’ha d’in-
dicar: la denominació de la candidatura, si s’identificarà o no
amb un anagrama específic (si és així, s’ha d’adjuntar a l’es-
crit) i les dades (nom i cognoms, domicili, adreça de correu
electrònic i telèfon) d’una o algunes persones de la candida-
tura que actuaran com a representants. La Junta Electoral fa-
cilitarà a través del SIC un model d’instància.

3. En el cas de candidatures conjuntes, les llistes seran ober-
tes i tindran com a màxim un nombre total de candidats igual
al nombre de llocs a cobrir.

4. Les candidatures individuals han d’incorporar el nom
d’una candidatura suplent. Les candidatures conjuntes han
de presentar candidatures suplents per cada titular o un mínim
d’una tercera part de suplents,1 per cada llista. La substitució
amb caràcter definitiu del titular o titulars de la llista solament
es pot produir en el cas de pèrdua de la condició de represen-
tant. El vot a una candidatura suposa, simultàniament, el vot a
la candidatura suplent. En el cas de candidatures conjuntes,
s’entén que les candidatures suplents ho són de qualsevol de
les candidatures titulars que figuren en la llista. Cap persona
candidata o suplent pot presentar-se com a titular ni com a su-
plent d’una altra candidatura.

5. Dins del termini aprovat per la Junta de Govern, la Junta
Electoral ha de fer la proclamació provisional de les candi-
datures, resoldre, si escau, les reclamacions presentades, i fer
la proclamació definitiva de les candidatures. Tant la procla-
mació provisional com la definitiva han de ser publicades per
la Junta Electoral, i comunicades a cada centre perquè les pu-
blique.

Article 5. Paperetes i sobres per a les votacions
Després de la proclamació definitiva de les candidatures,

la Junta Electoral ha de confeccionar les paperetes de votació,
tot tenint en compte:

1. S’hi ha d’indicar clarament que es tracta de l’elecció dels
representants de l’estudiantat al Claustre.

2. Hi han de constar, convenientment separats, els noms i
cognoms de totes les persones admeses com a candidates en
la proclamació definitiva, precedits d’una casella de votació.
A sota de les persones que figuren com a titulars han de cons-
tar les persones suplents, sense casella; en el cas de llistes amb
candidatures suplents, han de figurar al final de la llista.

3. Les candidatures han de figurar agrupades sota la deno-
minació i, si escau, l’anagrama de les candidatures conjuntes
que s’hagen identificat dins del termini de presentació de can-
didatures. Les candidatures que es presenten a títol individual

han de figurar agrupades sota el títol «candidatures indepen-
dents». Cal realitzar un sorteig per obtenir la lletra de l’alfa-
bet a partir de la qual les candidatures s’ordenaran alfabèti-
cament: les individuals seran ordenades per cognoms i les
conjuntes per denominació de la candidatura.

4. La papereta ha d’indicar el nombre màxim de candida-
tures que es poden seleccionar, tenint en compte que «cada
elector pot votar entre els candidats un nombre màxim de dos
terços del nombre de vots a cobrir», que en aquest cas són 25
persones. 

La Junta Electoral ha de facilitar paperetes, sobres i tot el
material adient per a la realització de les votacions.

Article 6. Vot anticipat
Pot realitzar-se vot anticipat en les dates assenyalades en

el calendari electoral, amb les condicions següents:
1. Les paperetes per a la votació i els sobres corresponents

es trobaran dipositats als registres.
2. La papereta s’ha d’introduir en un sobre, que s’ha de tan-

car. El sobre tancat, una fotocòpia del document d’identifica-
ció2 i un sobre mitjà obert s’han de presentar a qualsevol seu
del Registre General de la Universitat Jaume I. En el sobre
obert ha de constar la mesa electoral a què va dirigit.

3. Els funcionaris del Registre General comprovaran que
la persona que presenta la documentació és la titular del do-
cument d’identificació original del qual s’adjunta una fotocò-
pia. A continuació, i davant de la persona interessada, s’intro-
duirà en el sobre obert la fotocòpia del document d’identificació
i el sobre tancat que conté el vot, que es tancarà i se segellarà
creuant la solapa.

4. Els funcionaris del Registre General han de trametre els
sobres de la votació a la Secretaria General, per tal que aques-
ta els lliure a les presidències de les meses electorals corres-
ponents en els dies i les hores de les votacions.

5. La presidència de la mesa electoral en què s’hagen pre-
sentat vots anticipats, després de la votació, ha d’obrir els so-
bres lliurats per la Secretaria General i ha de comprovar amb
el document d’identificació que la persona que vol votar està
inclosa en el cens de la mesa; a continuació, ha de marcar amb
un senyal en la llista que aquesta persona vota i ha d’introduir
el sobre tancat en l’urna adient.

6. Les còpies dels documents d’identificació de les perso-
nes que han exercit el vot anticipat s’han d’incorporar a la do-
cumentació que acompanye l’acta de la votació. Els sobres
oberts s’han de destruir.

Article 7. Instruccions per a la campanya electoral
La campanya electoral s’ha de realitzar en les dates

assenyalades per la Junta Electoral, d’acord amb les següents
normes:

1. Les persones o els col·lectius que hagen presentat can-
didatures a les eleccions podran realitzar la difusió de la iden-
titat dels candidats i candidates i dels seus programes electo-
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1.  Aquesta xifra d’una tercera part s’ha d’arredonir per excés amb una
persona més quan siga superior a 0,5.

2. Només s’admetran com a documents d’identificació el document na-
cional d’identitat, el permís de conduir, el passaport o el carnet de l’UJI.



rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que esti-
men adients, tot respectant les normes contingudes en aques-
tes instruccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imat-
ge de les persones. En cap cas el debat electoral pot vulnerar
les normes de correcta convivència i el respecte entre les can-
didatures; en aquest sentit, no es pot fer cap referència direc-
ta a altres candidatures o als seus membres que no es puga jus-
tificar documentalment. 

2. La informació escrita que es facilite mitjançant cartells,
pancartes o fulls només pot fixar-se als taulers expressament
disposats a cada campus per a la campanya electoral. La fi-
xació de la informació s’ha de fer respectant aquella altra que
ja hi siga i que estiga vigent; si alguna candidatura ho sol·lici-
ta, o no hi ha espai suficient, la Junta Electoral n’ha de fer una
distribució equitativa.

3. Les candidatures poden oferir informació oral o escrita
en les taules que els ordenances instal·laran en els espais adients
de cada campus.

4. La realització d’actes públics, com ara conferències, tau-
les redones, presentacions de candidatures, etc., s’ha d’efec-
tuar en els locals reservats a aquest efecte per la Junta Electoral
en cada campus. Les candidatures interessades han de sol·li-
citar la utilització d’aquests locals a la Junta Electoral, per es-
crit i amb una antelació mínima de 48 h. L’escrit s’ha de pre-
sentar pel Registre General o s’ha d’enviar per correu electrònic
a l’adreça «junta-elect@mail.uji.es».

5. Les candidatures poden presentar, per a la seua difusió
mitjançant el SIC i/o la revista Campus, informació sobre la
identitat dels membres de les candidatures i el seu programa
electoral.

Article 8. Composició de les meses electorals
1.  La distribució de les meses electorals és la següent:

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EX-
PERIMENTALS
Mesa núm. 1: vota l’estudiantat matriculat en 

Enginyeria Química
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat Jardineria i
Hortofructicultura
Estudiantat de tercer cicle

Mesa núm. 2: votarà l’estudiantat matriculat en
Enginyeria Industrial
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Mecànica
Llicenciatura en Química

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Mesa núm. 3: votarà l’estudiantat matriculat en

Llicenciatura en Dret
Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Mesa núm. 4: votarà l’estudiantat matriculat en
Diplomatura en Ciències Empresarials
Diplomatura en Turisme
Estudiantat de tercer cicle

Mesa núm. 5: votarà l’estudiantat matriculat en 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
Diplomatura en Relacions Laborals

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Mesa núm. 6: votarà l’estudiantat matriculat en 

Llicenciatura en Psicologia
Llicenciatura en Filologia Anglesa
Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Mesa núm. 7: votarà l’estudiantat matriculat en
Llicenciatura en Humanitats
Diplomatura en Mestre d’Educació Infantil
Diplomatura en Mestre d’Educació Primària
Diplomatura en Mestre d’Educació Física
Diplomatura en Mestre d’Educació Musical
Estudiantat de tercer cicle

2. Les meses que es constituïsquen per a l’elecció han d’es-
tar formades per 3 estudiants, un dels quals ocuparà la pre-
sidència, un altre la secretaria i el tercer serà vocal.

3. L’elecció dels components de les meses electorals i dels
seus suplents s’ha de fer mitjançant sorteig electrònic entre els
membres del cens electoral de la mesa corresponent. No po-
den formar part de les meses electorals, per incompatibilitat,
els membres de la Junta Electoral i els estudiants i estudiantes
que presenten candidatura. Una vegada efectuat el sorteig,
s’ha de comunicar a les persones elegides, així com el termi-
ni per a la presentació de sol·licituds d’exempció acompanya-
des, si escau, dels corresponents justificants; finalitzat aquest
termini, la Junta Electoral ha de resoldre les sol·licituds pre-
sentades i fer el nomenament definitiu dels components de les
meses, tant dels titulars com dels suplents.

4. Els representants de les candidatures conjuntes poden
sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta
Electoral, l’acreditació d’un/a interventor/a de la candidatura
per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit
adreçat a la Junta Electoral, la qual ha de lliurar les correspo-
nents acreditacions a les presidències de les meses electorals.
Les persones interventores han de signar l’acta de l’elecció i po-
den demanar la inclusió de les al·legacions que estimen adients.

Article 9. Constitució i funcionament de les meses electo-
rals

L’elecció ha de seguir el procediment següent:

1. La Junta Electoral, abans de l’elecció, ha de facilitar a
les presidències de les meses electorals els materials i docu-
ments següents:

- un exemplar d’aquesta normativa electoral
- paperetes amb les candidatures acceptades
- sobres per a la introducció de les paperetes
- l’urna o les urnes buides i precintades3
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3. La Junta Electoral ha de posar a disposició de les meses electorals, a
cada campus, urnes suplementàries per si són necessàries.



- un exemplar del cens corresponent a cada mesa
- un model de l’acta de la votació
- un sobre gran, obert, per a la remissió de tota la docu-

mentació de la votació

2. La presidència, després de comprovar la presència de la
secretaria i de la vocalia, ha de declarar la constitució de la me-
sa electoral. A continuació ha de lliurar les acreditacions a
les persones interventores presents i, juntament amb els mem-
bres de la mesa, organitzar l’espai i el material electoral, des-
precintar les urnes i obrir seguidament la votació.

3. Els membres de la mesa han de comprovar la identitat
de les persones que vulguen exercir el dret de vot, així com
si es troben incloses en el cens. A continuació, han de marcar
amb un senyal en la llista que s’ha votat i introduir en l’urna
adient el sobre amb la papereta.

4. Després de finalitzar el període de votació, d’acord amb
l’horari assenyalat per la Junta Electoral, la presidència de la
mesa electoral en què s’hagen presentat vots anticipats ha d’o-
brir els sobres lliurats per la Secretaria General i ha de com-
provar amb el document d’identificació que la persona que vol
votar està inclosa en el cens de l’estament corresponent, ha de
marcar amb un senyal en la llista que aquesta persona vota i
ha d’introduir el sobre en l’urna adient.

5. A continuació, els membres de la mesa han d’obrir les
urnes i efectuar el recompte de vots; aquest acte és públic. Una
vegada finalitzat el recompte, la presidència ha de fer públic
el resultat i emplenar l’acta de la votació, en què ha de fer cons-
tar el nombre de vots emesos, amb indicació dels que siguen
vàlids, nuls i en blanc,4 les candidatures presentades i el nom-
bre de vots obtingut per cada candidatura. L’acta ha d’anar sig-
nada pels tres membres de la mesa i les persones intervento-
res que hi siguen presents.

6. L’acta de la votació, el cens adscrit a la mesa i, si escau,
les còpies dels documents d’identificació dels vots anticipats,
s’han d’introduir en el sobre gran, el qual, tancat i signat a la so-
lapa pels signants de l’acta, ha de ser arreplegat pels membres
de la Junta Electoral. La documentació restant, incloses les pa-
peretes de vot utilitzades, s’han d’inutilitzar i, si escau, reciclar.

7. La Junta Electoral ha de recollir els sobres amb la do-
cumentació corresponent a les eleccions realitzades per tal d’e-
fectuar la proclamació de les persones electes, així com, si es-
cau, resoldre les eventuals reclamacions.

4.1. Nomenaments

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 16 d’abril de 1999, per la
qual es nomena el senyor Juan Bautista Carda Castelló

com a director del Servei Central d’Instrumentació
Científica (SCIC).

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 20 d’abril de 1999, per la
qual es nomena el Comitè organitzador de la X

Olimpíada Nacional de Física, format pels següents
professors:

President: Federico Garcia Moliner
Vicepresident: Vicent Climent Jordà
Secretari: Vicente Compañ Moreno
Vocals:
- Vicente Aguilella Fernández, en representació de l’Àrea

de Física Aplicada del Departament de Ciències
Experimentals de la Universitat Jaume I.

- Javier Gil Sanz, en representació dels centres d’ensenya-
ment secundari.

- José M. Pastor Benavides, en representació de la Real
Sociedad Española de Física.

- Gerardo Delgado Barrio, com a president de la Comissió
de l’Olimpíada Internacional de Física.

4.2. Cessaments

RESOLUCIÓ del Rectorat, d’1 d’abril de 1999, per la
qual es disposa el cessament, a petició pròpia, del profes-
sor Artur Aparici Castillo, com a director del Projecte
d’Aprofundiment de Noves Tecnologies de la Informació
i la Comunicació.

ACORD de la sessió núm. 7 de la Junta de Govern, de 27
d’abril de 1999, pel qual s’aprova la proposta de la

Comissió de l’Equip de Govern, de denominar l’Aula de
Teatre de la Universitat Jaume I “Aula de Teatre Carles

Pons”.
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4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT

5. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

4. Es consideren vots nuls les paperetes amb signes, indicacions o re-
ferències que permeten dubtar de la voluntat efectiva de l’elector/a. Els vots
en blanc són els sobres sense papereta i les paperetes sense indicació a favor
de cap candidatura. La resta de vots es consideren vàlids.


