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1.1. Claustre

ACORD de la sessió núm. 15 (reunió 2) del Claustre de la

Universitat de data 11 de desembre de 2000, pel qual s’a-

prova la Normativa Electoral.

NORMATIVA ELECTORAL DE L’UJI

Títol preliminar

Article 1. Les eleccions dels titulars dels òrgans uniperso-
nals i dels representants als òrgans col·legiats de govern de la
Universitat es regiran per aquesta normativa, sense perjudici
del que estableixen els Estatuts de la Universitat Jaume I. 

Títol I

Disposicions generals 

Capítol I. Dret de sufragi 

Article 2 

a. El dret de sufragi actiu correspon a tots els membres
de la comunitat universitària que presten els seus serveis a la
Universitat o hi estiguen matriculats en la data de la convo-
catòria de les eleccions, d’acord amb els requisits assenya-
lats en aquest reglament. 

b. Són elegibles, per formar part dels òrgans de govern de
la Universitat Jaume I, les persones que reunisquen les condi-
cions que determinen els Estatuts de la Universitat, per a ca-
dascun dels òrgans. 

c. Per exercir els drets de sufragi és necessari estar inscrit
en el cens electoral vigent. 

d. Estan mancades del dret de sufragi, aquelles persones que
es troben en qualsevol dels supòsits que estableix l’article 3 de
la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral general. 

Article 3 

Són electors i elegibles: 
a. La condició de candidat o candidata a les eleccions d’òr-

gans unipersonals s’ha de manifestar formalment mitjançant
un escrit de la persona interessada adreçat a la Junta Electoral
o a l’òrgan en què aquesta delegue. 

b. L’acceptació de la condició de candidat o candidata im-
plica l’assumpció del resultat de la votació i les obligacions
consegüents. 

c. Els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu i
passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les elec-
cions i mantenir-se fins al dia de la votació. No obstant això,
no tindrà dret de sufragi el personal que ocupe una plaça o lloc
en comissió de serveis en aquesta universitat i els emèrits de
la Universitat o qui es trobe en situació de serveis especials. 

d. En relació a un òrgan de govern, si un membre de la co-
munitat universitària es troba inclòs en dos o més censos elec-
torals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a

dos o més sectors de la comunitat universitària, entenent a
aquest efecte que existeixen el sector de professorat, el sec-
tor d’estudiantat i el sector del personal d’administració i ser-
veis, només podrà exercir el seu dret de vot en un d’aquests
sectors, a la seua elecció. 

e. Ningú pot votar més d’una vegada en les mateixes elec-
cions. 

Article 4 

1. Són electors i elegibles en el grup de l’estudiantat: 
a. L’estudiantat d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols

que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’estat i de
titulacions pròpies de grau (estudis equivalents de primer i segon ci-
cle) que estiga matriculat com a mínim de 30 crèdits, corresponents
a les assignatures del pla d’estudis conduent al títol escaient. 

b. També gaudeixen d’aquest dret tots aquells estudiants i
estudiantes als quals els falten menys de 30 crèdits per a aca-
bar els estudis. Aquests darrers tenen el dret limitat a un mà-
xim de dos anys i al fet que cada un d’aquests anys estiguen
matriculats de tots els crèdits que els falten. 

c. Amb la finalitat prevista en aquesta normativa, s’entén per
estudiantat de segon cicle aquelles persones que estiguen ma-
triculades com a mínim de vint crèdits entre les assignatures tron-
cals, obligatòries o optatives corresponents al segon cicle de l’es-
tudi que cursen, sempre que es complisquen les altres condicions. 

d. L’estudiantat que no complisca els requisits establerts
als paràgrafs anteriors, o deixe de complir-los durant el man-
dat, no pot gaudir de la condició d’elegit o elegida. 

e. També té la condició d’elector i elegible l’estudiantat de
tercer cicle que estiga matriculat d’un programa de doctorat. 

2. L’estudiantat podrà exercir el dret de sufragi actiu en ca-
da un dels departaments als quals pertany i tindrà dret de su-
fragi passiu, sols en un departament, segons la seua elecció. 

3. No és elector ni elegible l’estudiantat que estiga matri-
culat d’ensenyaments que s’imparteixen als centres docents
adscrits o altres centres. 

Article 5. Les eleccions s’han de realitzar mitjançant su-
fragi universal, lliure, igual, directe i secret, i hi podran parti-
cipar les persones que complisquen els requisits que s’esta-
bleixen en les lleis assenyalades i en aquesta normativa. 

Article 6. El dret de sufragi és personal i intransferible; no
podrà exercir-se mai per delegació. 

a. Tot elector o electora ha d’exercir el dret de sufragi en la
secció en què es trobe inscrit i a la mesa electoral que li corres-
ponga, sense perjudici de les disposicions sobre el vot per correu.

b. Ningú no pot ser obligat o coaccionat, sota cap pretext,
a exercir el dret de sufragi ni a revelar el sentit del seu vot. 

Capítol II. Administració electoral 

Secció 1. La Junta Electoral 

Article 7. La Junta Electoral té per finalitat garantir, en els
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termes d’aquesta normativa, la transparència i l’objectivitat
del procés electoral i del principi d’igualtat. 

a. La durada del mandat dels seus membres electes és de
quatre anys, excepció feta de la representació de l’estudiantat,
que s’ha de renovar cada dos anys, sense perjudici de les subs-
titucions que es puguen fer per baixa. 

b. Els membres de la Junta Electoral elegits seran nome-
nats pel Rectorat i continuaran el seu mandat fins que es no-
menen les persones que els substituiran. 

c. Els membres de la Junta Electoral elegits pel Claustre
són inamovibles, i sols podran ser suspesos amb l’expedient
previ obert per la Junta de Govern, per acord de la majoria ab-
soluta, sense perjudici del procediment judicial corresponent. 

d. Tots els membres de la Junta Electoral tindran el suplent
corresponent, que passarà a ocupar el seu càrrec per cessament
del titular o quan aquest concòrrega a unes eleccions de com-
petència de la Junta Electoral. En el supòsit que la persona que
es presente a les eleccions siga el secretari o secretària de la
Junta, assumirà les seues funcions la persona que designe la
presidència de la Junta. 

Article 8. Les sessions de la Junta Electoral seran convo-
cades per la presidència. Per delegació seua, el secretari o se-
cretària pot exercir aquesta competència. 

a. Perquè una sessió de la Junta siga vàlida, és indispen-
sable que hi siguen presents, almenys, tres dels membres, i
sempre el president o presidenta i el secretari o secretària. 

b. Fins i tot sense convocatòria prèvia, la Junta s’haurà
constituït vàlidament per a tractar qualsevol assumpte sempre
que hi siguen presents tots els membres i que aquests accep-
ten per unanimitat que la sessió es desenvolupe. 

c. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels membres
presents; el vot del president o presidenta serà de qualitat. 

Article 9. Són competències de la Junta Electoral, a més
de les generals d’organització dels processos electorals, i sen-
se perjudici de les atribuïdes als altres òrgans de la universi-
tat, les següents: 

1. Competències normatives: 
a. Desenvolupar les normes electorals. 
b. Interpretar les normes per les quals es regeix el procés

electoral. 
c. Suplir, mitjançant les disposicions oportunes, les defi-

ciències o llacunes que s’hi puguen advertir. 
d. Supervisar l’elaboració i la publicació del cens electo-

ral de la universitat. 
e. Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans o les comis-

sions dependents de la Junta Electoral que es puguen crear. 
f. Elaborar el calendari electoral a sol·licitud de l’òrgan

competent per a convocar les eleccions. 
g. Proclamar, si escau, la llista provisional i definitiva de

candidatures als òrgans unipersonals i als col·legiats, com tam-
bé els resultats definitius de les eleccions i els candidats i can-
didates electes. 

h. Distribuir, si escau, el nombre de representants elegibles
en cada procediment electoral, així com la resolució dels re-
cursos que s’interposen contra aquesta distribució. 

i. Resoldre les consultes que li facen i dictar instruccions
en matèria de la seua competència. 

j. Expedir, si escau, de les certificacions censals específi-
ques. 

2. Competències organitzatives: 
a. Organitzar el procediment d’emissió del vot i determi-

nar el nombre de meses electorals, així com la seua ubicació. 
b. Realitzar el sorteig dels membres titulars i suplents de

les meses electorals. 
c. Examinar les excuses que puguen al·legar les persones que

s’hagen elegit per a formar part de las meses electorals, i designar,
si s’admet l’excusa, la persona suplent, i el sorteig del nou suplent. 

d. Designar lliurement els electors i electores, amb la con-
dició que siguen membres de la comunitat universitària i sem-
pre que no reunisquen la condició de candidats o candidates,
que estimen més adequats per formar part de les meses elec-
torals, en el supòsit d’inassistències a la constitució d’aques-
tes o durant el curs de les votacions. 

e. Dirigir i coordinar l’actuació de les meses electorals. 
f. Lliurar a les meses electorals, abans que finalitze la vo-

tació, dels sobres amb els vots anticipats. 
g. Expedir als presidents i presidentes de les meses elec-

torals el corresponent rebut acreditatiu de la recepció de l’ex-
pedient electoral. 

h. Realitzar l’escrutini general i comprovar el recompte
dels vots admesos en les diverses meses electorals. 

i. Confeccionar la proclamació electa i l’extensió de la co-
rresponent acta per duplicat. 

j. Realitzar el sorteig per a desfer els empats que es pro-
duïsquen entre els candidats i candidates electes. 

k. Fer la provisió d’urnes, cabines, paperetes, i sobres, si el
dia de la votació als locals electorals falten aquests elements. 

l. Trametre al Rectorat les qüestions disciplinàries que es
produïsquen en relació amb els actes electorals. 

m. Aquelles altres recollides en aquest Reglament, així com
les que no estiguen atribuïdes per una altra norma a un altre
òrgan de la universitat i guarden relació amb la gestió i con-
trol dels processos electorals. 

Article 10. A més a més de les funcions indicades en l’a-
partat anterior, correspon a la Junta Electoral: 

a. Elaborar el model oficial a què haurà d’ajustar-se l’es-
crit de presentació de candidatures, les paperetes, les creden-
cials dels interventors o interventores, el justificant d’emis-
sió de vot presencial i no presencial, el certificat censal específic
i el rebut acreditatiu de la recepció de l’expedient electoral. 

b. Elaborar els models d’actes de constitució de meses elec-
torals, d’escrutini, de sessió, d’escrutini general i de procla-
mació electa. 

c. Elaborar un manual d’instruccions sobre les funcions
dels membres de les meses electorals. 

d. Resoldre els recursos que s’interposen contra els actes
de la Junta Electoral. 

e. Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que
intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals
i censals i corregir i sancionar les infraccions que es produïs-
quen en el desenvolupament. 
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Article 11. De conformitat amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú,
es pot interposar recurs contra les resolucions i els actes de
la Junta Electoral davant el Rectorat. 

Secció 2. Col·legis i meses electorals 

Article 12. Les circumscripcions, si escau, s’organitza-
ran en seccions i meses electorals. La Junta Electoral deter-
minarà el nombre, com també l’emplaçament i la distribució
entre els electors i electores, de les meses electorals, i les si-
tuarà en llocs de fàcil accès. 

Article 13. La composició de la mesa electoral s’ajustarà
als criteris següents: 

1. La mesa electoral serà formada per un president o pre-
sidenta i dos vocals i, si escau, pels suplents respectius. 

2. Els càrrecs de president o presidenta i vocal de les me-
ses electorals són obligatoris. La designació s’ha de notificar
amb temps suficient a les persones interessades, les quals tin-
dran un termini de dos dies, des de la notificació, per al·le-
gar, davant el secretari o secretària de la Junta Electoral, una
causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el
càrrec. El president o presidenta de la Junta Electoral decidirà
i comunicarà, si escau, la substitució que s’hi haja produït. No
podran formar part de les meses electorals, per incompatibi-
litat, els membres de la Junta Electoral i els candidats o can-
didates. 

3. La inassistència no justificada dels membres de les me-
ses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes; pel que
fa al professorat, personal ajudant i personal d’administració
i serveis, l’assistència és una obligació funcionarial i laboral. 

Article 14. Les funcions de les meses electorals s’ajusta-
ran als criteris següents:: 

a. Les eleccions es faran davant les meses electorals cons-
tituïdes d’acord amb la normativa electoral i les disposicions
dictades per la Junta Electoral. 

b. La Mesa del Claustre actuarà com a mesa electoral en
l’elecció del rector o rectora. 

c. La Junta Electoral determinarà el nombre d’urnes de ca-
da mesa. 

d. La mesa haurà de comptar en tot moment amb la pre-
sencia com a mínim de dos dels seus membres. 

e. El president o presidenta de la mesa té, dins del local
electoral, autoritat exclusiva per a conservar l’ordre i assegu-
rar la llibertat dels electors i electores i mantenir la llei. 

Capítol III. Cens electoral 

Article 15. El cens electoral es publicarà anualment. Davant
la realització de les eleccions publicarà, si escau, les modifi-
cacions produïdes amb una antelació d’almenys 30 dies.
L’elaboració del cens atendrà els criteris següents: 

a. El cens electoral conté la inscripció de les persones que
reuneixen els requisits per a ser elector o electora i no estan
privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. 

b. El cens electoral general de la universitat inclourà les
dades electorals de totes les persones dels diversos sectors de
la comunitat universitària que, a la data del seu tancament si-
guen electors o electores. El cens es distribuirà en tres llistes:
personal docent i investigador, personal d’administració i ser-
veis i estudiantat. D’acord amb els Estatuts, caldrà incloure-
hi tot el personal docent i investigador i el d’administració i
serveis de la comunitat universitària que en la data de tanca-
ment estiga en actiu, i l’estudiantat que en aqueixa mateixa da-
ta estiga matriculat, d’acord amb el que estableix l’article 4.1. 

c. A més del personal docent i investigador, funcionari, con-
tractat i en formació, a l’efecte electoral també tenen la ma-
teixa consideració les persones que a la data de tancament del
cens gaudisquen de beques FPI, FPU, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, o de
les beques de reincorporació a l’activitat universitària de la
Universitat Jaume I.

d. L’estudiantat de tercer cicle serà incorporat en un annex
al cens electoral general una vegada s’haja acabat el seu ter-
mini de matriculació. 

e. El criteri general d’ordenació del cens electoral gene-
ral serà l’ordre alfabètic dels cognoms i dels noms. 

f. El cens electoral és únic per a totes les eleccions i es re-
visarà anualment en el primer semestre de cada any. 

g. El cens electoral s’organitzarà en funció de les dades que
es necessiten per a aqueixes eleccions. 

h. Per a l’elecció s’utilitzarà el cens electoral vigent el
dia de la convocatòria. 

Article 16. Les dades electorals que han de figurar en el
cens són les següents: 

1. El número del DNI o del document d’identificació per-
sonal corresponent. 

a. Pel que fa a l’estudiantat, s’hi indicarà el cicle o cicles
en els quals està matriculat i també la titulació o titulacions,
centre i departament. 

b. Pel que fa al professorat, s’hi indicarà si es tracta de per-
sonal funcionari, contractat i en formació o becari, d’acord
amb l’article 14 apartat c, i la seua dedicació a temps complet
o a temps parcial. A més, s’hi indicarà el centre i el departa-
ment. 

c. En relació al personal d’administració i serveis hi figu-
rarà el centre, el departament i el servei a què està adscrit. 

Article 17. El procés de rectificació del cens serà: 
a. Com a mínim, en els vuit dies següents a la convocatò-

ria d’eleccions, qualsevol persona interessada pot presentar re-
clamacions davant la Secretaria General de la Universitat so-
bre la seua inclusió o exclusió en el cens. 

b. La Junta Electoral, en el termini de tres dies, resoldrà les
reclamacions presentades i, si escau, manarà fer les rectifica-
cions pertinents, que hauran d’exposar-se públicament i noti-
ficar-se a les persones interessades, per correu electrònic o pels
mitjans habituals de la universitat. 
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c. La Junta Electoral podrà en qualsevol moment, d’ofici,
esmenar les errades formals que figuren en el cens. 

Capítol IV. Convocatòria d’eleccions 

Article 18. La convocatòria d’eleccions seguirà els tràmits
següents: 

a. La iniciació de tots el processos electorals a excepció de les
eleccions al Claustre, es farà per acord de la Junta de Govern, amb
les dades que propose la Junta Electoral i s’haurà de publicar al
Servei d’Informació del Campus, en taulers o mitjançant qualse-
vol altra fórmula que facilite la informació. Els òrgans afectats hau-
ran de sol·licitar a la Junta Electoral l’obertura del procés electo-
ral tres mesos abans de la finalització del mandat. La Junta de
Govern, a instància de la Junta Electoral, ha de convocar amb una
antelació de 45 dies abans de la finalització del mandat. 

b. A sol·licitud de l’òrgan de govern corresponent es po-
dran avançar les eleccions, si ho acorda la Junta de Govern. 

c. L’acord de convocatòria fixarà el calendari electoral i la
data de celebració de les eleccions. Entre la publicació de la
convocatòria i la celebració de les eleccions haurà de transcó-
rrer, com a mínim, un període de 20 dies. 

d. Amb l’acord de convocatòria, a més del calendari elec-
toral, hi haurà de figurar almenys: la data de presentació de
candidatures, proclamació provisional de candidatures, perío-
de de reclamacions, proclamació definitiva de candidatures,
precampanya i campanya electoral, vot anticipat, eleccions,
proclamació provisional, període de reclamacions i procla-
mació definitiva. 

Capítol V. Sistema electoral 

Article 19. La fórmula electoral aplicable serà la següent: 
a. La fórmula electoral serà la majoritària per als òrgans

unipersonals, en què resultarà elegida la candidatura que ha-
ja obtingut el major nombre de vots. 

b. Per als òrgans col·legiats, el sistema serà el majoritari,
amb vot limitat, a les 4/5 parts del nombre de llocs que s’han
de cobrir, sempre que legalment o reglamentàriament no s’es-
tablisca un altre percentatge de vot. 

Capítol VI. Procediment electoral 

Secció 1a. Presentació i proclamació de candidatures 

Article 20 

a. Podran presentar la seua candidatura les persones que,
d’acord amb el que estableix aquest Reglament, tinguen la con-
dició d’elegibles. 

b. Les candidatures s’han de presentar al Registre General
de la Universitat en horari hàbil, mitjançant un escrit dirigit al
president o presidenta de la Junta Electoral, en el termini que
establisca el calendari electoral, que no serà inferior a tres dies
des de la publicació de la convocatòria. 

c. Una vegada presentades les candidatures no podran ser
objecte de modificacions. Si hi ha renúncia, mort del candidat
o candidata, o pèrdua del dret de sufragi amb anterioritat al dia
de la votació, la Junta Electoral ho posarà en coneixement de
les meses electorals corresponents, a l’efecte derivat del pre-
sent Reglament. 

d. L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’estar
firmat per la persona interessada i les suplents, si escau, i haurà
d’ajustar-se al model establert per la Junta Electoral, el qual
haurà d’incloure, com a mínim, les següents dades: noms i cog-
noms del candidat o candidata, número del document nacio-
nal d’identitat, procés electoral i el sector (personal d’admi-
nistració i serveis, personal docent i investigador i estudiantat)
pel qual presenta la candidatura. 

Article 21 

a. Les candidatures podran incorporar el nom d’una per-
sona suplent a l’efecte de substituir amb caràcter definitiu el
titular, tan sols en el cas de pèrdua de la condició de repre-
sentant per aquest últim. 

b. El vot a un candidat o candidata comportarà, simultà-
niament, el vot a la persona suplent. En el cas que un candidat
o candidata no incorpore un suplent, la seua baixa no donarà
lloc a la substitució. 

c. Cap persona candidata o suplent podrà presentar-se com
a titular ni com a suplent d’una altra candidatura. 

d. Les candidatures conjuntes podran presentar candidatu-
res suplents per cada titular o un mínim d’una tercera part de
suplents; aquesta tercera part s’ha d’arredonir a l’alça quan
la xifra resultant done una fracció igual o superior a la meitat
d’un nombre enter, per cada llista. En el cas de candidatures
conjuntes, s’entén que les candidatures suplents ho seran de
qualsevol de les candidatures titulars que figuren en la llista. 

Article 22. La Junta Electoral no portarà a terme a la pro-
clamació de les candidatures que incomplisquen els requisits
assenyalats en els apartats anteriors. 

Article 23. La Junta Electoral, finalitzada la presentació
de candidatures, farà la proclamació provisional de candidats
i candidates en el termini assenyalat en el calendari electoral. 

a. Aquesta proclamació haurà d’incloure, almenys, el nom
del candidat o candidata i, si escau, el del candidat o candi-
data suplent, i la sigla o denominació que identifique l’agru-
pació a què aquell o aquella pertany. Esdevindrà definitiva si
en el termini establert en el calendari electoral corresponent
no és objecte de recurs o de rectificació d’ofici per la Junta
Electoral. Així mateix, la Junta Electoral, en el termini indi-
cat, publicarà una relació dels candidats o candidates no pro-
clamats amb expressió de la causa de la no proclamació. 

b. En el termini assenyalat en el calendari electoral co-
rresponent per a la proclamació provisional, els candidats i
candidates proclamats i exclosos, provisionalment, podran in-
terposar recurs davant de la Junta Electoral, la qual resoldrà i
portarà a terme la proclamació definitiva. El calendari elec-
toral fixarà el període d’impugnació de la proclamació i el de
resolució. 
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c. Les resolucions dels recursos en matèria de proclamació
de candidats o candidates posen fi a la via administrativa. 

Article 24. Si una vegada convocades eleccions no s’hi han
presentat candidatures, es convocarà una nova l’elecció, i si
en la proclamació definitiva de candidatures existeix un nom-
bre igual de llocs a cobrir, els candidats i candidates procla-
mats s’entendran elegits automàticament sense que hi haja pro-
cés d’elecció, sempre que legalment o reglamentariament
s’establisquen unes majories especials. 

Secció 2a. Campanya electoral 

Article 25. La duració de la campanya electoral serà la que
determine el calendari electoral i tant els electors i electores
com els candidats i candidates poden fer reunions o actes d’in-
formació electoral. 

a. A la finalització de la campanya electoral, i fins al co-
mençament de la votació, hi haurà una jornada de reflexió de
24 hores. Des de l’inici d’aquesta jornada fins a la finalització
de l’escrutini no es podran portar a terme reunions o actes de
propaganda electoral. 

b. 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-
rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que estimen
adients, tot respectant les normes contingudes en aquestes ins-
truccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de
les persones. En cap cas el debat electoral podrà vulnerar les
normes de correcta convivència i el respecte entre les candi-
datures. 

c. La informació escrita que es facilite mitjançant cartells,
pancartes o fulls, només podrà fixar-se als taulers expressa-
ment disposats a cada campus per a la campanya electoral. La
fixació de la informació es farà respectant aquella altra que
ja hi siga i que estiga vigent; si alguna candidatura ho sol·li-
cita, o no hi ha espai suficient, la Junta Electoral en farà una
distribució equitativa. 

d. Les candidatures podran oferir informació oral o escri-
ta en els taulers que els auxiliars de serveis instal·laran en els
espais adients de cada campus. 

e. 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 l’efecte per la Junta Electoral en
cada campus. Les candidatures interessades han de sol·licitar
la utilització d’aquests locals a la Junta Electoral, per escrit i
amb una antelació mínima de 48 hores. L’escrit s’ha de pre-
sentar al Registre General o s’ha d’enviar per correu electrò-
nic a l’adreça que facilitarà la Junta Electoral. 

Secció 3a. Paperetes i sobres electorals 

Article 26 

a. La JE aprovarà el model oficial de sobres i paperetes d’a-
cord als criteris establerts en aquest reglament per a cadascu-

na de les eleccions i assegurarà la seua disponibilitat per a l’e-
xercici del dret de sufragi. 

b. La confecció de les paperetes s’iniciarà després de la
proclamació definitiva de candidatures. 

c. En cas d’haver-se interposat recurs contra la proclama-
ció de candidats i candidates s’ajornarà la confecció de la pa-
pereta que estiga afectada pel recurs fins a la resolució d’a-
queix. 

d. En les paperetes de votació, les candidatures als òrgans
unipersonals de govern figuraran ordenades alfabèticament. A
aquest efecte es realitzarà un sorteig per tal d’obtindre la lle-
tra de l’alfabet a partir de la qual s’ordenaran les candidatures. 

e. Per al supòsit de la representació a òrgans de govern
col·legiats, les paperetes s’ordenaran per candidatures i les can-
didatures individuals s’agruparan sota el títol de candidatu-
res independents. 

f. L’ordre dels candidats i candidates de les candidatures
col·lectives serà el que figure en l’escrit de presentació davant
la Junta Electoral. 

g. A les candidatures als òrgans col·legiats se’ls assignarà
a cadascuna un número i mitjançant el procediment d’insa-
culació, s’ordenarà la llista. 

h. Pel que fa a l’ordre dels candidats i candidates agru-
pats sota la candidatura anomenada independents, s’assignarà
un número a cada candidat o candidata i, mitjançant el pro-
cediment d’insaculació, s’ordenarà la candidatura. 

i. En les paperetes, a més de les dades que identifiquen les
candidatures, hi haurà de figurar el nombre màxim de candi-
dats i candidates que es poden votar. 

Secció 4a. Vot anticipat 

Article 27. Les persones que estimen que en la data de la
celebració de les eleccions als òrgans de govern col·legiats no
podran exercir el dret de sufragi actiu, poden votar anticipa-
dament, en el període fixat en el calendari electoral. 

a. La papereta electoral i fotocòpia acreditativa de la iden-
titat s’ha d’adreçar a la Secretaria General de la Universitat,
en doble sobre, i presentar-se al Registre General de la
Universitat. A la part exterior del sobre més gran hi ha de cons-
tar la indicació que es tracta d’un vot per correu, la referèn-
cia al procés electoral de què es tracte, el número de registre
d’entrada, la persona que envia el vot i el destinatari (la
Secretaria General de la Universitat), mentre que a la part
exterior del sobre xicotet només hi ha d’haver la referència
al procés electoral. 

b. La Junta Electoral determinarà amb antelació sufi-
cient on estaran dipositades les paperetes i els sobres per
a la votació. 

c. 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’in-
troduirà en el sobre obert la fotocòpia del document
d’identificació i el sobre tancat que conté el vot, que es tan-
carà i se segellarà creuant la solapa. 
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d. 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. 

e. 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’identitat que la persona que vol votar està in-
closa en el cens; a continuació, ha de marcar amb un senyal en
la llista que aquesta persona vota i ha d’adjuntar el sobre tan-
cat a la resta dels vots emesos. 

f. Les còpies dels documents d’identitat de les persones que
han exercit el vot anticipat s’han d’incorporar a la documen-
tació que acompanye l’acta de la votació. Els sobres oberts s’-
han de destruir. 

Secció 5a. Despeses i subvencions 

Article 28. La Junta de Govern pot acordar subvencionar
les diferents candidatures per tal d’ajudar-les en les despeses
realitzades. La fórmula que determinarà la Junta Electoral
diferenciarà entre candidatures individuals i col·lectives i es
repartirà d’una manera equitativa tenint en compte les despe-
ses justificades i els resultats de les eleccions. 

Secció 6a. Constitució de les meses electorals 

Article 29. Constituïda la mesa, la votació s’obrirà a les 10
hores, i continuarà sense interrupció fins a les 19 h, excepte si,
amb anterioritat, la totalitat dels electors del col·legi o sector
pertanyent a un col·legi han emès el seu vot. No obstant això,
la Junta Electoral podrà establir un període de votació més re-
duït en funció de l’elecció de què es tracte i anunciant-la amb
l’antelació suficient (calendari electoral). 

Secció 7a. Representants de la candidatura i interventors

i interventores 

Article 30. Les candidatures (individuals o col·lectives) que
pretenguen concórrer a les eleccions podran designar represen-
tants en un nombre no superior a sis, en un escrit dirigit a la Junta
Electoral, en el qual hauran de constar les dades d’identificació
i la conformitat dels designats, i presentar-lo al Registre General
de la Universitat. La Junta Electoral remetrà als representants tots
els emplaçaments i notificacions relatius als seus representats,
els quals hauran de figurar en el cens general de la Universitat. 

Article 31. Els representants de les candidatures podran
sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta
Electoral, l’acreditació d’un interventor o interventora de la
candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant
un escrit adreçat a la Junta Electoral, la qual lliurarà les co-
rresponents acreditacions, on figurarà el nom de la candidatu-
ra i el símbol, a les presidències de les meses electorals. Els

interventors o interventores han de signar l’acta de l’elecció i
podran demanar la inclusió de les al·legacions que estimen
adients. La Junta Electoral determinarà en quina mesa exerci-
ran el vot els interventors o interventores. 

Secció 8a. Votació 

Article 32. El dret de votar s’acredita per la inscripció en
el cens o per certificació específica de la Secretaria General,
i en els dos casos per la identificació de l’elector o electora
mitjançant la presentació del DNI, passaport, permís de con-
duir o carnet de la Universitat Jaume I. 

Article 33. S’han d’arbitrar els mecanismes necessaris per
a garantir el secret del vot. 

Article 34. Finalitzada la votació s’iniciarà l’escrutini, que
no es podrà suspendre una vegada s’haja iniciat, excepte en
casos de força major. 

Article 35. Es considerarà nul: 
a. El vot emès en sobre o papereta diferent del model ofi-

cial, així com l’emès en una papereta sense sobre o en un so-
bre que continga més d’una papereta. 

b. Es consideraran també nul·les les paperetes en què hi
aparega qualsevol esmena o ratlladura. 

c. Es consideraran nul·les les paperetes en què s’hi haja as-
senyalat un nombre de candidats o candidates superior a aquell
que legalment o reglamentàriament estiga estipulat. 

d. Es consideraran vots nuls les paperetes amb signes, in-
dicacions o senyals que permeten dubtar de la voluntat efecti-
va d’elector o electora. La resta de vots es consideraran vàlids. 

Article 36. Es consideren vots en blanc els sobres que no
continguen paperetes o les paperetes que no continguen cap
indicació a favor de cap dels candidats o candidates. 

Secció 9a. Escrutini 

Article 37. A l’hora indicada d’acord a aquesta normativa,
el president o presidenta declararà tancada la votació i co-
mençarà l’escrutini, que serà públic. 

a. Si algun elector o electora present o candidat proclamat
tinguera dubtes sobre el contingut d’una papereta llegida en
l’escrutini, podrà demanar en l’acte, i s’hi haurà de concedir,
poder examinar-la. 

b. Fet el recompte de vots, segons resulte de les operacions
anteriors, preguntarà el president o presidenta si hi ha cap al·le-
gació contra l’escrutini, i si no n’hi havia o després de ser re-
soltes per la mesa les que s’hi presenten, anunciarà en veu
alta el resultat, especificant el nombre de votants, el de pape-
retes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots obtinguts per
cada candidat o candidata. 

c. A continuació, es destruiran en presència dels assistents
les paperetes extretes de les urnes, amb excepció d’aquelles
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a què s’haguera negat validesa o que hagueren sigut objecte
d’alguna reclamació, les quals s’uniran totes a l’acta origi-
nal, una vegada rubricades pels membres de la mesa, i s’ar-
xivaran amb l’acta. 

Article 38. Concloses totes les operacions anteriors, el pre-
sident o presidenta i els vocals de la mesa estendran en triple
versió l’acta, en la qual s’expressarà detalladament el nombre
d’electors i electores, segons les llistes del cens electoral, el
nombre de votants, el de vots vàlids, nuls, en blanc i el dels vots
obtinguts per cada candidat o candidata, i es consignaran sumà-
riament les reclamacions i protestes formals realitzades, si es-
cau, pels candidats o candidates o pels seus representants i els
interventors, amb els vots particulars, si n’hi havia. Així ma-
teix, es consignarà qualsevol incident que s’hi haja produït. 

Article 39. Cada mesa electoral entregarà a la Junta
Electoral l’acta d’elecció en el més breu termini possible.
Presentaran els tres exemplars i, al president o presidenta de
la mesa, se li tornarà un exemplar segellat com a justificant de
recepció, un altre quedarà a la secretaria del centre, si escau,
i l’original es remetrà, en tot cas, a la Secretaria General de
la Universitat. 

Article 40. Tots els candidats i candidates tenen dret per-
què se’ls expedisquen certificats d’allò que s’ha consignat en
l’acta o de qualsevol extrem d’aqueixa, en la mesura que per-
sonalment els afecte, i sota cap pretext podran les meses ex-
cusar-se del compliment de l’obligació de donar-les en l’acte.
Finalitzat el procés electoral, totes les actuacions passaran a
l’arxiu de la universitat i la Secretaria General estendrà els
oportuns certificats. 

Secció 10a. Proclamació d’electes 

Article 41. Contra l’acte de proclamació provisional de
candidats i candidates que realitze la Junta Electoral podrà in-
terposar-se recurs de reposició en el termini assenyalat en el
calendari. 

a. El recurs s’haurà de resoldre en el termini de tres dies,
després dels quals es farà la proclamació definitiva de candi-
dats i candidates. 

b. Les resolucions dels recursos de reposició en matèria de
proclamació de candidats i candidates posen fi a la via admi-
nistrativa. 

Títol II

Disposicions especials per a l’elecció de representants 

als òrgans col·legiats 

Article 42. L’elecció de la representació en els òrgans col·le-
giats dels sectors corresponents es realitzarà mitjançant sufra-
gi universal, lliure, igual, directe i secret, pels respectius mem-
bres que hi pertanyen. 

Article 43. La convocatòria d’eleccions a òrgans pluri-
personals s’ha de fer, com a mínim, 45 dies abans de l’aca-
bament del mandat; les eleccions han de tenir lloc quan ho
fixe el calendari electoral aprovat en la Junta de Govern, ex-
cepte les eleccions al Claustre. L’acord de convocatòria ha
d’especificar el nombre de representants que cal elegir en ca-
da circumscripció, d’acord amb el que disposa aquesta nor-
mativa. 

Article 44. A les eleccions de representants als òrgans col·le-
giats la votació es farà pel sistema de llistes obertes, en què hi
ha de figurar el nom i els cognoms dels candidats i candida-
tes, mitjançant paperetes que seran diferents per a cada sector,
personal d’administració i serveis, personal docent i investi-
gador i estudiantat, normalitzades per l’òrgan competent. Per
tal de garantir una major representativitat s’actuarà de la se-
güent manera: 

Els electors i electores poden votar un nombre igual o me-
nor dels 4/5 per excés del nombre de representants que co-
rresponga al sector en què estan enquadrats. Aquesta xifra s’-
ha d’especificar en la papereta amb tota claredat. 

Article 45. A les eleccions de representants als òrgans col·le-
giats, resultaran elegits els candidats i candidats que hagen ob-
tingut el nombre major de vots fins al límit del nombre de llocs
a cobrir. En cas d’empat quedaran proclamats els candidats o
candidates en funció de la seua antiguitat, excepte en el cas de
l’estudiantat, en el qual es resoldrà mitjançant un sorteig. 

Article 46. La condició de representant als òrgans col·le-
giats es perd per les causes següents: 

a. Per renúncia, comunicada per escrit a l’òrgan col·legiat. 
b. Per deixar de pertànyer a aquesta comunitat universitària. 
c. Per deixar de pertànyer a l’estament pel qual va ser elegit. 
d. Per l’acabament del termini per al qual va ser elegit. 
e. La condició de representant de l’estudiantat als òrgans

col·legiats es perd, a més, pel fet de cursar estudis en un altre
centre diferent a aquell del qual és representant. 

f. Un vegada hagen acabat el mandat, els representants
als òrgans col·legiats continuaran en l’exercici de les seues fun-
cions fins al nomenament dels seus substituts i substitutes. 

g. Per la inasistència reiterada, d’acord amb el que esta-
bleix el reglament intern dels diferents òrgans. 

Article 47. 

a. Si escau, els representants electes que cobrisquen les va-
cants produïdes ocuparan el càrrec durant el període de temps
que falte per a l’acabament del mandat. 

b. No hi poden haver eleccions parcials si han transcorregut
les tres quartes parts de mandat de l’òrgan corresponent, excepte
que legalment o estatutàriament s’establisca una altra cosa.

c. Si es produeix la baixa d’un representant als òrgans col·le-
giats la plaça serà ocupada pel substitut o substituta. Si no hi
havia substitut o substituta i sempre que siga necessari per al
bon funcionament de l’òrgan, es convocaran eleccions parcials. 

d. En produir-se la dimissió o renúncia en bloc de tots els
membres d’un òrgan col·legiat, l’òrgan corresponent proce-
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dirà, en el termini de 48 hores, a convocar noves eleccions,
que s’han de realitzar abans que passen 20 dies des de la data
de la convocatòria. Tots els terminis del procediment electo-
ral quedaran reduïts a la meitat dels previstos per al procedi-
ment ordinari. En aquest supòsit no s’aplicaria l’apartat b) d’a-
quest article. 

Article 48. Els membres dels òrgans col·legiats estan obli-
gats a assistir a totes les sessions, llevat de causa justa que
els ho impedisca, la qual, si és possible, han de comunicar amb
l’antelació deguda al president o presidenta de l’òrgan col·le-
giat. La Junta de Govern pot sancionar en els casos en què, de
forma reiterada i notòria, es deixe d’assistir voluntàriament a
les sessions de l’òrgan col·legiat. 

Article 49. Els integrants d’un òrgan col·legiat estan obli-
gats a adequar la seua conducta al que disposa el reglament de
règim intern i, en particular, a respectar l’ordre i la cortesia du-
rant el desenvolupament de les sessions. 

Capítol I. Eleccions al Claustre de la Universitat 

Article 50. El Claustre universitari ha d’estar format: 
1. Per la rectora o el rector, que el presideix, i per un mí-

nim de 120 i un màxim de 150 claustrals, que s’han d’elegir
per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en els ter-
mes que establisca la normativa electoral. El nombre de claus-
trals que determine la normativa electoral ha d’incloure una
persona en representació del personal becari, i la resta s’ha de
distribuir de la manera següent: 

a. Professorat pertanyent als cossos docents universitaris:
53%. 

b. Professorat contractat i ajudant: 7%. 
c. Estudiantat: 27,5%. 
d. Personal d’administració i serveis: 12,5%. 
2. Per tal de garantir una representació del 60% del pro-

fessorat en el Claustre, s’ha d’incrementar, si escau, el nom-
bre de representats del professorat en el mínim necessari. 

3. La Universitat Jaume I és una circumscripció electoral
única. 

4. La persona que ocupa la Secretaria General de la
Universitat ha d’ocupar la secretaria del Claustre, amb veu
però sense vot, excepte si n’és membre. 

5. Els claustrals elegits en representació dels sectors res-
pectius seran renovats cada quatre anys, tret dels del grup de
l’estudiantat, que ho seran cada dos anys. 

Article 51. Són electors i elegibles els estudiants i estu-
diantes de primer, segon i tercer cicle a la Universitat que reu-
nisquen les condicions assenyalades en l’article 4 d’aquest re-
glament i el personal becari assenyalat en l’article 14 c), el
professorat d’aquesta universitat pertanyent als cossos docents
universitaris i el professorat contractat i ajudant, i el personal
d’administració i serveis d’aquesta universitat. Per a l’exer-
cici d’aquest dret és indispensable estar inscrit en el cens elec-
toral. 

Article 52. Les eleccions seran convocades pel Rectorat
almenys 45 dies abans de la finalització del mandat. La con-
vocatòria serà notificada immediatament a la Junta Electoral
per tal que elabore el calendari electoral i establisca el nom-
bre de claustrals en un període màxim de 15 dies des de la no-
tificació. 

Article 53. La Junta Electoral establirà el nombre de claus-
trals en cada convocatòria d’eleccions d’acord amb l’escala
següent:

Fins a 12.000 membres de la comunitat universitària
120 claustrals

De 12.001 a 13.000 126 claustrals
De 13.001 a 14.000 132 claustrals
De 14.001 a 15.000 138 claustrals
De 15.001 a 16.000 144 claustrals
A partir de 16.000 150 claustrals

Article 54. Si per diferents raons el nombre de claustrals
es redueix, s’entendrà que el Claustre està vàlidament consti-
tuït sempre que el nombre de claustrals siga igual o superior a
120. 

Article 55. La presentació de candidatures s’ha de fer mit-
jançant un escrit firmat per tots els candidats i candidates da-
vant la Junta Electoral en el termini que establisca el calenda-
ri electoral. Els candidats i candidates han d’adjuntar a la
instància de presentació de la candidatura la següent docu-
mentació: 

a. Les candidatures, que podran ser individuals o con-
juntes, han de presentar-se al Registre General de la
Universitat mitjançant un escrit, adreçat a la Junta Electoral,
en què s’ha d’indicar, a més de les dades generals d’identi-
ficació, la voluntat de presentar la candidatura. La Junta
Electoral facilitarà a través del Servei d’Informació del
Campus un model d’instància per a la presentació de les can-
didatures. 

b. Les persones que estiguen interessades a concórrer
a les eleccions en una candidatura conjunta, ho han de co-
municar, dins del termini de presentació de candidatures,
mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’-
ha d’indicar: la denominació de la candidatura, la identifi-
cació, si escau, amb un anagrama específic (si és així, s’-
ha d’adjuntar a l’escrit) i les dades (nom i cognoms, domicili,
adreça de correu electrònic i telèfon) d’una o d’algunes de
les persones de la candidatura que actuaran com a repre-
sentants. 

c. En el cas de candidatures conjuntes, seran obertes i tin-
dran com a màxim un nombre total de candidats o candidates
igual al de llocs a cobrir i els suplents corresponents. 

d. Dins del termini aprovat per la Junta de Govern, la Junta
Electoral farà la proclamació provisional de les candidatu-
res, resoldrà, si escau, les reclamacions presentades, i farà la
proclamació definitiva de les candidatures. Tant la procla-
mació provisional com la definitiva seran publicades per la
Junta Electoral, i comunicades a cada centre perquè les pu-
blique. 
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Capítol II. Eleccions a junta de centre 

Article 56. La Junta Electoral, d’acord amb el que esta-
bleix el reglament de règim intern, fixarà el nombre de llocs a
cobrir per cada sector. 

Article 57. L’adscripció al centre es regirà per aquests cri-
teris: 

a. L’estudiantat, d’acord amb els requisits assenyalats en
l’article 4 d’aquest reglament, s’adscriurà als centres que im-
partisquen les titulacions en les quals estiguen matriculats.
Quan s’hi estiga matriculat/ada en més d’una titulació del ma-
teix centre, l’estudiantat serà adscrit en aquella en què curse
major nombre de crèdits, sempre que el còmput total supere el
nombre de 30. En relació amb l’estudiantat de tercer cicle, la
Junta electoral assignarà, només a l’efecte electoral, cada pro-
grama de tercer cicle a la titulació que es considere més afí.
Tanmateix, dins del corresponent termini de publicació i al·le-
gacions del cens electoral, les persones afectades podran sol·li-
citar a la Junta Electoral, raonadament, el canvi de titulació. 

b. El personal d’administració i serveis adscrit als centres
està compost: pel personal d’administració, de taller o de la-
boratori, adscrit a un departament i/o institut que impartei-
xen la major part de la seua docència al centre; pel personal
d’administració de les unitats de gestió dels departaments que
imparteixen la major part de la seua docència al centre; pel per-
sonal d’administració del centre; i pels auxiliars de serveis, els
membres dels serveis d’Informàtica i de Llengües i
Terminologia que presten el seu treball habitualment a l’edi-
fici on es troben les dependències del centre. 

c. El personal docent i investigador s’adscriurà al centre on
impartisca la major part de la seua docència. Quan la major
part dels crèdits impartits ho siguen d’assignatures d’estil o el
nombre de crèdits siga igual, el professorat afectat serà adscrit
al centre on el seu departament hi estiga adscrit. Tanmateix,
dins del corresponent termini de publicació i al·legacions del
cens electoral, les persones afectades podran sol·licitar a la
Junta Electoral, raonadament, el canvi de centre. 

Article 58. Després de la proclamació definitiva de les can-
didatures, la Junta Electoral confeccionarà les paperetes de vo-
tació, tot tenint en compte: 

a. S’hi ha d’indicar clarament que es tracta de l’elecció dels
membres de la junta de centre corresponent, així com l’esta-
ment al qual corresponen les candidatures incloses. 

b. Hi hauran 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.

c. En les paperetes on figuren les candidatures de l’estu-
diantat s’ordenaran per titulacions i, dins d’aquestes, pel pro-
cediment d’insaculació. 

d. La Junta Electoral facilitarà als centres sobres per a la
introducció de les paperetes, que no podran portar cap indica-
ció que puga permetre la identificació de la persona que vo-
ta. Els centres, al seu torn, han de tenir enllestits sobres de mi-
da mitjana on conste la denominació de la facultat o escola,
per a la votació anticipada. 

Capítol III. Eleccions a consell de departament 

Article 59. La Junta Electoral d’acord, amb el que esta-
blisca el reglament de règim intern, fixarà el nombre de llocs
a cobrir per sectors. 

Article 60. Els criteris d’adscripció a un departament són: 
a. L’estudiantat s’adscriurà a tots els departaments que im-

partisquen les assignatures en les quals estiga matriculat. 
b. El personal d’administració i serveis adscrit als depar-

taments està format pel personal d’administració que només
presta el seu treball en un departament i/o institut, i pel per-
sonal de taller o laboratori, que s’hi adscriurà al departament
i/o institut que impartisca la major part de docència al taller
o laboratori corresponent. 

c. El personal docent i investigador s’adscriurà al departa-
ment del qual forme part la seua àrea de coneixement. 

Article 61. La direcció del departament s’elegirà d’acord amb
el que assenyalen els Estatuts i el reglament del departament. 

Capítol IV. Eleccions a consell d’institut universitari 

Article 62. La Junta Electoral, d’acord amb el que esta-
blisca el reglament de règim intern, fixarà el nombre de llocs
a cobrir per sectors. 

Article 63. Els criteris d’adscripció a un institut universi-
tari seran els que figuren en el seu reglament. 

Article 64. L’elecció dels òrgans de govern dels instituts
seguirà el procediment establert en el seu propi reglament de
funcionament. 

Article 65. En allò no regulat en aquest capítol s’haurà
de seguir el procediment comú a les eleccions per sufragi uni-
versal. 

Títol III

Disposicions especials per a l’elecció de la representació

de l’estudiantat 

Capítol I. Representació de l’estudiantat 

Article 66. Elecció de delegats de grup 
1. Les eleccions a delegat o delegada de grup de la Universitat

Jaume I tindran lloc anualment, una vegada tancada la matrícula
i estiga disponible el cens d’estudiantes i estudiants. 

2. El Consell d’Estudiants i Estudiantes ha de sol·licitar a
la Junta Electoral el calendari per a les eleccions, en horari es-
tablert per al grup corresponent. 

3. Els directors i directores de les titulacions, a instància
de la Junta Electoral, fixaran la franja horària, l’assignatura i
el professorat que durà a terme l’elecció. 
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4. En cada grup es constituirà una mesa, formada per un
president o presidenta, un secretari o secretària i un o una vo-
cal. La presidència de la mesa correspondrà al professor o pro-
fessora responsable de la matèria que haja d’impartir-se en l’-
hora assenyalada per a les eleccions. Es triaran dos estudiants
o estudiantes que participen en la taula, els quals actuaran com
a secretari o secretària i vocal. 

5. Les candidatures es presentaran abans de començar l’e-
lecció, i es requerirà l’acceptació de la candidatura. Si no s’hi
presenta cap candidatura, podrà ser elegit qualsevol membre
del mateix grup que estiga present a l’aula i mostre la seua con-
formitat. L’elecció es farà per majoria simple. La candidatura
més votada serà la del delegat o delgada i la segona més vota-
da serà la del subdelegat o subdelegada de grup. Cada estudiant
o estudianta només podrà votar un candidat o candidata. 

6. La Junta Electoral farà públic el resultat i el notificarà a
les direccions de titulació. 

7. La Junta Electoral elaborarà una llista de delegades i de
delegats per titulacions en la qual constaran els noms, cog-
noms, adreça i telèfon de les delegades i dels delegats. Aquesta
llista només es facilitarà a la direcció del Consell d’Estudiants
i Estudiantes, a les direccions de titulació i als centres. 

Article 67. Si per qualsevol motiu, al llarg del curs lec-
tiu, les persones representants i elegides per l’estudiantat d’un
grup cessen en l’exercici del seu càrrec, i no queda cap suplent
per sota d’elles que els puga substituir, caldrà comunicar-ho a
la Junta Electoral tan prompte com es realitze el cessament, i
aquesta serà l’encarregada de convocar noves eleccions. 

Article 68. Per a aquelles assignatures optatives i de lliure
elecció, així com aquelles troncals o obligatòries escaients, en
les quals no estiga present ni el delegat o delegada de grup ni
el subdelegat o subdelegada, les estudiantes i els estudiants po-
dran elegir un d’ells com a portaveu de l’assignatura que, en
els mateixos termes de representativitat i legitimitat que el
delegat o delegada, exercirà la representació de l’estudiantat
matriculat en aqueixa assignatura estrictament en les qüestions
directament relacionades amb aqueixa assignatura en concret. 

Article 69. La Junta Electoral notificarà tot aquest procés
electoral al Consell d’Estudiants i Estudiantes, com a òrgan
màxim de representació de l’estudiantat de la Universitat Jaume
I, i fins i tot podrà demanar la col·laboració d’aquest quan ho
estime oportú. 

Article 70. Durant el període que es comptabilitza entre el
començament de les classes fins que el delegat o delegada d’un
grup és elegit, es podrà nomenar una persona que s’encarre-
gue de representar els interessos i les tasques de l’estudiantat
d’un grup, a petició i decisió de la mateixa gent d’aquest grup,
i fins que el delegat o delegada siga oficialment nomenat. 

Article 71. En allò no regulat en aquest capítol se seguirà
el procediment comú a les eleccions per sufragi universal i, su-
pletòriament, la normativa aprovada en la sessió núm. 9 de la
Junta de Govern en funcions, de data 23 d’octubre de 1997. 

Títol IV

Elecció de representants als òrgans unipersonals 

Article 72. Constituït l’òrgan de govern col·legiat corres-
ponent i dins de les provisions assenyalades en el calendari
electoral proposat per la Junta Electoral i aprovat en la Junta
de Govern, es portarà a terme l’elecció de l’òrgan de govern
unipersonal. 

Article 73. Tindran dret al sufragi actiu totes les persones
que són membres de l’òrgan col·legiat corresponent. 

Article 74. Tindran dret al sufragi passiu, i en funció de
l’òrgan de què es tracte, aquelles persones que reunisquen
les condicions assenyalades en els Estatuts de la Universitat i
el propi reglament per a ser candidats i candidates. 

Article 75. La fórmula electoral serà la majoritària amb les
particularitats assenyalades en els Estatuts i els reglaments
marcs i, si escau, en el reglament de funcionament intern. 

Article 76. Les meses electorals estaran formades per mem-
bres de l’òrgan corresponent i, sempre que siga possible, amb
un nombre de tres i pertanyents a diferents sectors, excepte que
per llei, pels Estatuts o per aquesta normativa se n’establisca
una composició diferent. 

Article 77. La presentació de candidatures seguirà el pro-
cediment assenyalat en aquesta normativa en les disposicions
comunes, amb la particularitat que les candidatures seran in-
dividuals i no cap la possibilitat de presentar suplents. 

Article 78. En allò no regulat en aquest capítol se seguirà
el procediment comú a les eleccions per sufragi universal. 

ACORD de la sessió núm. 15 (reunió 2) del Claustre de la

Universitat de data 11 de desembre de 2000, pel qual s’ele-

geix Víctor Mínguez Cornelles com a president de la Junta

Electoral i president suplent Fernando de Vicente Pachés.

ACORD de la sessió núm. 15 (reunió 2) del Claustre de la

Universitat de data 11 de desembre de 2000, pel qual s’ele-

geix Xavier Vidal i Penalba i Pilar Escuder Mollón, com a

membres vocals de la Junta Electoral.

1.2. Consell Social

PLE DEL CONSELL SOCIAL
Sessió núm. 18

5-12-2000

Acords:

- Proposta del rector de nomenar representants socials de
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la Comissió Mixta Universitat-Societat, per a la reforma del
pla d’estudi de la titulació de Diplomat en Relacions Laborals:

Francisco Dalmau
Vicente Sampedro Guillamón
Rafael Cerdá Ferrer
José Miguel Monraval
Així mateix i per part del Consell Social de l’UJI:
Rafael Montero Gomis
Encarna Barragán Brito
Aquesta proposta ha sigut ratificada pel Ple del Consell

Social.

- Informe sobre la composició de la representació social en
la comissió d’estudis del Centre de Postgrau i Formació
Contínua:

José Antonio Espejo Pérez
Vicente Mira Franch
Cristobal Bellés Herrero
Luis Prada González
Aquesta proposta ha sigut ratificada pel Ple del Consell

Social.

- La Comissió d’Assumptes Universitaris emet informe fa-
vorablement referent a la proposta de les titulacions de:

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)
Per a l’implantació el proper any.
El Ple del Consell Social va sancionar favorablement l’in-

forme de la Comissió, afegint la necessitat d’impulsar, al més
aviat possible, les següents titulacions:

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació (Telemàtica)
Enginyeria Tècnica en Automàtica i Electrònica Industrial

- Proposta de pressupost per a l’any 2001, que és de
13.330.000 pessetes, distribuïdes de la següent manera:

Material no inventariable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000
Publicació de la Memòria  any 2000  . . . . . . . .1.000.000
Atencions protocol·làries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650.000
Assistències ple i donacions  . . . . . . . . . . . . . . .1.400.000
Assistències comissions i donacions  . . . . . . . .1.280.000
Dietes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000
Locomoció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000
A.F. i Premis d’investigació  . . . . . . . . . . . . . . .3.250.000
Publicació premis d’investigació  . . . . . . . . . . .3.000.000
Mobiliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000
Equipament informàtic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750.000
TOTAL PESSETES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.330.000

El Ple del Consell Social, per unanimitat, aprova la pro-
posta.

- Informe sobre la participació de l’UJI, com a accionista,
en la empresa UNIVERSIA.

El Ple del Consell Social va ratificar aquesta proposta en
els mateixos termes.

- El Ple del Consell Social queda assabentat de les modi-
ficacions pressupostàries núms. 17, 18, 19, 21 i 22.

Així mateix el Ple del Consell Social aprova per unani-
mitat les modificacions pressupostàries núms. 16 i 20.

PLE DEL CONSELL SOCIAL
Sessió núm. 19

21-12-00

Acords:

- El Consell, per unanimitat, acorda l’aprovació del
Pressupost de la Universitat per a l’any 2001, en els termes en
que apareix redactat, per un import total en ingressos i des-
peses d’11.050.200.000 de pessetes, així com les seues bases
d’execució i la documentació complementària, que inclou
els criteris i tarifes de cessió d’espai físic i equipament de la
Universitat i de la prestació d’altres serveis durant 2001.

- El Ple del Consell Social queda assabentat de les modi-
ficacions pressupostàries núms.24, 25, 26, 28 i 29.

Així mateix el Ple del Consell Social aprova les modifica-
cions pressupostàries núms. 23 i 27.

- S’acorda, per unanimitat, la compra de la parcel·la en el
marge esquerre del Barranc del Sol.

- S’acorda, per unanimitat, donar per complides les obli-
gacions establertes en el conveni de col·laboració sobre el
Campus d’Herrero.

1.3. Junta de Govern

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova l’acord sobre el

compliment de les obligacions del conveni de col·laboració

sobre el Campus d’Herrero.

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la Càtedra de

Creativitat i Innovació.

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de

pressupost per a l’exercici econòmic de 2001 i les bases

d’execució.
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2.1. Personal docent i investigador funcionari

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta d’una

plaça de consolidació i promoció del PDI corresponent a la

segona tanda de l’any 2000 (primera tanda del curs

2000/2001).

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de con-

cessió de comissió de serveis per al curs 2000/2001.

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de la

concessió de semestres sabàtics per al curs 2000/2001 (se-

gona tanda), al PDI pertanyent als cossos docents univer-

sitaris.

2.2. Personal docent i investigador contractat

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA NÚM. 2 DE PLACES 
DE PROFESSORAT CURS 2000/2001

Resolució de 22 de desembre de 2000 del Rectorat de la
Universitat Jaume I de Castelló per la qual es convoca con-
curs públic de mèrits per a cobrir places de professors i aju-
dants.
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2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ

Places
Categoria Codi

Àrea de coneixement Departament Perfil
(*) núm.

1 AJEU 6609 Biologia Vegetal Ciències Experimentals Biologia Vegetal
Preferentment llicenciats/des 
en Biologia 

1 AST1 6H 6611 Biologia Vegetal Ciències Experimentals Docència en Bioquímica en la 
Llicenciatura en Químiques i Ciències 
del Medi Natural en l’Enginyeria 
Tècnica Agrícola Preferentment 
llicenciats/des en Bioquímica 
(Química i/o Biologia)
Horari: matí i vesprada 

1 AST1 3H 6612 Biologia Vegetal Ciències Experimentals Docència en Ciència i Tecnologia del 
Medi Ambient; Malherbologia; 
Plantes Aromàtiques i Medicinals, 
en l’Enginyeria Tècnica Agrícola
Preferentment Enginyers/res 
Agrònoms i/o Enginyers/res 
Tècniques Agrícoles. 
Docència en valencià. 
Horari: dimarts i dijous: vesprada; 
divendres: matí

1 AST1 3H 6615 Biologia Vegetal Ciències Experimentals Docència en Aplicació de Fitoreguladors;
Resposta i Adaptació dels Cítrics 
a Condicions Adverses, en 
l’Enginyeria Tècnica Agrícola
Preferentment Enginyers/res 
Agrònoms i/o Enginyers/res 
Tècniques Agrícoles. 
Docència en valencià.
Horari: dimarts i dimecres: vesprada 

1 AFAC 6616 Producció Vegetal Ciències Experimentals Producció Vegetal Preferentment 
Enginyers/res Agrònomes

1 AFAC 6617 Química Física Ciències Experimentals Química Física

1 AST1 3H 6618 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Traducció i Cultura Franceses

1 AST1 6H 6619 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Llengua Francesa I

1 AST1 6H 6620 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Llengua Francesa II

1 AST1 3H 6621 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Traducció B-A1 (Català)
Substitució per baixa maternal
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(*) AST1 3H: Professor/a Associat de tipus I, 3 hores; 
AST1 6H: Professor/a Associat de tipus I, 6 hores; 
AST1 TC: Professor/a Associat tipus 1, temps complet; 
AST2 TC: Professor/a Associat tipus 2, temps complet; 
AJEU: Ajudant/a d’Escola Universitària, temps complet: 
AFAC: Ajudant/a de Facultat de primer període, temps complet;
TUI: Titular d’Universitat Interí. 

Places
Categoria Codi

Àrea de coneixement Departament Perfil
(*) núm.

1 AST1 3H 6622 Traducció i Interpretació Traducció i Comunicació Llengua estrangera (alemany) 
i Traducció General Llengua C 
(alemany)
Substitució per baixa maternal

1 AJEU 6623 Química Inorgànica Química Inorgànica i Orgànica Química Inorgànica

1 AJEU 6624 Dret Financer i Tributari Dret Públic Dret Financer i Tributari

1 AST2 TC 6625 Expressió Gràfica Tecnologia Expressió Gràfica en
en l’Enginyeria l’Enginyeria

1 AJEU 6627 Enginyeria Elèctrica Tecnologia Màquines i Instal·lacions Elèctriques

1 AJEU 6628 Enginyeria Mecànica Tecnologia Enginyeria Mecànica

1 AJEU 6629 Enginyeria de Sistemes Tecnologia Enginyeria de Sistemes i 
i Automàtica Automàtica

1 AJEU 6633 Projectes d’Enginyeria Tecnologia Projectes d’Enginyeria

1 AST1 TC 6634 Música Educació Conjunt instrumental i formació 
rítmica i dansa

1 AST1 6H 6635 Didàctica de les Ciències Educació Didàctica de la Física 
Experimentals i Química i Didàctica de les 

Ciències Experimentals en les 
titulacions de Mestre/a
Horari: matí i vesprada. 
Substitució per baixa per malaltia

1 AJEU 6636 Arquitectura i Tecnologia Informàtica Arquitectura i
de Computadors Tecnologia de Computadors

1 AST1 6H 6637 Llenguatges i Sistemes Informàtica Docència a l’àrea de Llenguatges i 
Informàtics Sistemes Informàtics

Substitució per baixa maternal 

1 AST1 3H 6638 Llenguatges i Sistemes Informàtica Docència a l’àrea de Llenguatges i  
Informàtics Sistemes Informàtics

Substitució per baixa maternal 

1 TUI 6639 Comunicació Audiovisual Filosofia i Sociologia Docència i investigació a l’àrea de 
i Publicitat Comunicació Audiovisual i Publicitat

1 AST1 3H 6640 Comunicació Audiovisual Filosofia i Sociologia Protocol Empresarial en la llicenciatura 
i Publicitat en Publicitat i Relacions Públiques

1 AST1 6H 6641 Sociologia Filosofia i Sociologia Docència a l’àrea de Sociologia
Substitució per baixa maternal
Horari: matí i vesprada

3 AST1 6H 6642 Filologia Anglesa Filologia Anglesa i Romànica Llengua Anglesa (contexts especialitzats)
Horari: matí i vesprada

1 AST1 6H 6643 Filologia Catalana Filologia Anglesa i Romànica Docència a l’àrea de Filologia Catalana
Substitució per llicència per any sabàtic

1 AST1 3H 6644 Filologia Catalana Filologia Anglesa i Romànica Docència a l’àrea de Filologia Catalana
Substitució per llicència per any sabàtic

1 AST1 3H 6645 Estètica i Teoria de les Arts Història, Geografia i Art Docència a l’àrea de Estètica i Teoria
de les Arts
Substitució per llicència per any sabàtic
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Requisits: 

Les condicions que han de posseir les persones sol·licitants
són les establertes en la legislació vigent: Llei de reforma uni-
versitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial decret 1086/89,
de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre), Reial decret 898/1985
(BOE de 19 de juny) modificat pels Reials decrets 1200/86, de
13 de juny, (BOE de 25 de juny), 554/1991, de 12 d’abril (BOE
de 19 d’abril) i 70/2000 de 21 de gener (BOE de 22 de gener)
. 

Requisits per a optar a les places de professorat associat: 

a) Tenir complerts els 18 anys i no superar els 70 anys d’edat. 
b) Estar en possessió del títol especificat per a cada plaça

en l’annex I d’aquestes bases, si així es requereix. 
c) Haver exercit, fora de l’àmbit universitari, qualsevol ac-

tivitat remunerada d’aquelles per a les quals capacite el títol
acadèmic, durant un període mínim de tres anys dins dels úl-
tims cinc anys.. No seran computables les activitats que no si-
guen fruit d’una relació professional remunerada o que, tot i
ser-ho, estiguen relacionades amb la universitat. 

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplina-
ri del servei de l’administració de l’Estat, o de l’administració
autonòmica o local, ni estar inhabilitat per a l’exercici de fun-
cions públiques. 

e) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedis-
ca el desenvolupament de les funcions corresponents a les pla-
ces convocades. 

f) La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar re-
ferida a una data anterior a l’expiració del termini de presen-
tació d’instàncies. 

(*) S’aplica la interpretació de fora de l’àmbit docent uni-
versitari. 

Requisits per a optar a les places d’ajudant/a: 

a) Ser espanyol o de nacionalitat d’un estat membre de la
Unió Europea o nacional d’aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea
i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de
treballadors en els termes en què es trobe definida en el trac-
tat constitutiu de la Comunitat Europea. 

b) Tenir complerts 18 anys i no superar els 70 anys d’edat. 
c) Estar en possessió del títol de llicenciatura, arquitectu-

ra o enginyeria superior, excepte en el cas de places adscrites
a les àrees de coneixement específiques que determina l’Ordre
Ministerial de 28 de desembre de 1984 (BOE de 16 de gener
de 1985), i aquelles altres acordades pel Consell d’Universitats,
en desplegament de l’article 35.1 de la Llei de Reforma
Universitària, en les quals s’exigirà el títol de diplomatura, ar-
quitectura tècnica o enginyeria tècnica. 

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplina-
ri del servei de l’administració de l’estat, o de l’administra-
ció autonòmica o local, ni trobar-se inhabilitat per a l’exerci-
ci de funcions públiques. 

e) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedis-
ca el desenvolupament de les funcions corresponents a les pla-
ces convocades. 

f) La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar re-

ferida a una data anterior a l’expiració del termini de presen-
tació d’instàncies. 

Presentació de sol·licituds: 

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General
de la Universitat Jaume I, Edifici de Rectorat i Serveis Centrals,
Campus del Riu Sec, on es podrà sol·licitar un model d’instàn-
cia-currículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9 fins
a les 14 hores, i de 17 a 19 hores) o en qualsevol de les formes
establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de
novembre de 1992), de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, redactat d’a-
cord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE de 14 de gener). 

A cada sol·licitud caldrà acompanyar un únic exemplar de
la documentació següent: 

• Fotocòpia del DNI o del passaport. 
• Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat

els drets d’expedició. En el cas de titulacions estrange-
res, caldrà acreditar l’homologació corresponent per part
del Ministeri d’Educació i Ciència. 

• Curriculum vitae, segons el model que es facilitarà al
Registre General de la Universitat. 

• Certificat de l’expedient acadèmic.

Per a acreditar l’exercici de l’activitat professional remu-
nerada, fora de l’àmbit universitari, durant el període requerit: 

• El professional que treballe per compte propi, haurà de
presentar fotocòpia del pagament de l’Impost d’Activitats
Econòmiques o fotocòpia de les declaracions trimestrals
dels pagaments a compte del IRPF. 

• El professional que treballa per compte d’un altre haurà
de presentar fotocòpia de contractes visats o informe de
vida laboral expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. 

• Els empleats públics (funcionaris o laborals), fora de
l’àmbit universitari, certificat de serveis. 

Documents acreditatius de cada un dels mèrits consignats
en el currículum 

Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justi-
ficat documentalment no seran presos en compte per a la re-
solució del concurs. Finalitzat el termini d’admissió de sol·li-
cituds no s’admetran nous mèrits ni es podran justificar els
exposats inicialment i no documentats. 

Les persones que opten a més d’una plaça hauran de pre-
sentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes,
acompanyada en cada cas de la documentació complementària. 

Els aspirants a les places perfilades amb docència en va-
lencià hauran de justificar els coneixements de valencià, mit-
jançant acreditació oficial -nivell mitjà- o, si escau, la supera-
ció d’una prova de nivell que amb aquesta finalitat realitzarà
el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 



Accés electrònic 

Es pot accedir a tota la informació de la convocatòria, ba-
ses, instàncies i barem, en l’adreça http://sic.uji.es. 

Resolució del concurs: 

El concurs de les places relacionades anteriorment es re-
soldrà durant el mesos de gener i febrer de 2001. La llista de
candidatures s’exposarà als taulers d’anuncis del Servei de
Recursos Humans, Edifici del Rectorat i Serveis Centrals.
Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació als concur-
sants, d’acord amb el que es preveu en l’article 59.5b) de la
Llei 30/1992. Contra aquesta resolució es podrà interposar re-
clamació en el termini que oportunament s’indicarà.

La Universitat Jaume I oferirà cursos de formació docent
per als professors i ajudants que, després de superar la fase de
concurs, s’incorporen als diferents departaments. Aquests cur-
sos formen part del Programa de Formacio del Professorat no-
vell que organitza la Unitat de Suport Educatiu d’aquesta
Universitat http://sic.uji.es/serveis/use/formacio/novells.html. 

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són de-
finitives en la via administrativa, les persones interessades po-
dran interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, i postestativa-
ment podran interposar el recurs de reposició en el termini d’un

mes, davant el rector, d’acord amb els articles 116 i 117 de la
dita Llei 30/1992, segons la seua redacció modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altre re-
curs que s’estime convenient. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, 
Vicent Climent Jordà. 
Castelló de la Plana, 22 de desembre de 2000 

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de les

contractacions previstes per al segon semestre del curs

2000/2001.

2.3. Investigació

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta de re-

solució de l’acció 1.1 del Pla 2000 de promoció de la inves-

tigació de l’UJI: Convocatòria de projectes d’investigació

científica i desenvolupament tecnològic.

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova un projecte d’im-

plantació d’un sistema d’assegurament de la qualitat en

un laboratori d’investigació.

3.1. Patrimoni

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aprova la proposta per a

l’adquisició d’una parcel·la en el marge esquerre del

Barranc del Sol.

3.2. Règim pressupostari

ACORD de la sessió núm. 26 de la Junta de Govern de 19

de desembre de 2000, pel qual s’aproven les modificacions

pressupostàries: 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.
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3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES

4.1. Nomenaments

RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 de desembre de 2000, per

la qual es nomena el senyor Víctor Mínguez Cornelles com

a president de la Junta Electoral General.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 de desembre de 2000, per

la qual es nomena el senyor Xavier Vidal i Penalba com a

vocal de la Junta Electoral General.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 de desembre de 2000, per

la qual es nomena la senyora Pilar Escuder Mollón com a

vocal de la Junta Electoral General.

4.2. Cessaments

RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de desembre de 2000, per

la qual es disposa el cessament, a petició pròpia, del senyor

Francisco García Bacete com a director de la Unitat de

Suport Educatiu.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de desembre de 2000, per

la qual es disposa el cessament, a petició pròpia, del senyor

Víctor Mínguez Cornelles com a vocal de la Junta

Electoral General.

4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT
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RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de desembre de 2000, per

la qual es disposa el cessament, a petició pròpia, del senyor

Fernando de Vicente Pachés com a president de la Junta

Electoral General.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de desembre de 2000, per

la qual es disposa el cessament de la senyora Pilar Escuder

Mollón com a vocal de la Junta Electoral General.

RESOLUCIÓ del Rectorat de 13 de desembre de 2000, per

la qual es disposa el cessament de Xavier Vidal i Penalba

com a vocal de la Junta Electoral General.


