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ADAPTACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS Al NOU REGLAMENT ELECTORAL
DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
(Aprovada per Junta de Facultat el 28/02/2014)

Per a adaptar el Reglament Intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials,
aprovat per Consell de Govern el 27/09/2012 i publicat en BOUA de 02/10/2012, al nou
Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Claustre Universitari el
03/12/2013 i publicat en BOUA de 04/12/2013, els articles 9, 16, 17, 20, 25 i 30 del
Reglament Intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials es redacten de la
següent manera:
ARTICLE 9. Publicitat d'acords
Els acords de la Junta Electoral de la Facultat que hagen de ser difosos es farà a través de la
pàgina web de la Facultat, en la qual s'establirà una ubicació electrònica amb aquest fi.
ARTICLE 16. Presentació de candidatures
1. Es podran presentar candidatures al Claustre de Facultat tant aïlladament com agrupades en
llistes. Els candidats a degà presentaran la seua candidatura individualment.
2. Quan les candidatures s'agrupen en llistes, caldrà procurar establir una composició equilibrada
entre homes i dones, llevat que no siga possible per raons fonamentades i objectives degudament
motivades, que seran valorades per la Junta Electoral. Es considera una composició equilibrada
quan les persones de cada sexe no superen el 60% ni representen menys del 40%.
3. La sol·licitud ha de contenir:
A) En el cas de les eleccions a membres del Claustre:
a) Nom, cognoms, sexe i fotocòpia del DNI, o de qualsevol altre document identificatiu
acceptat per aquest Reglament per a l'emissió del vot, del sol·licitant o sol·licitants i el cos a
què pertanyen. En la sol·licitud pot aparèixer la denominació i, si escau, la sigla o anagrama
que identifique l'agrupació, però no s’admetran denominacions, sigles o anagrames que
induïsquen a confusió amb altres que hagueren presentat la seua sol·licitud amb anterioritat,
ni amb les de la Universitat d'Alacant.
b) Declaració individual d'acceptació de la candidatura i de la concurrència dels requisits
d’elegibilitat.
c) La signatura de tots els sol·licitants.
B) En el cas de les eleccions a degà:
a) Nom, cognoms i fotocòpia del DNI, o de qualsevol altre document identificatiu acceptat
per aquest Reglament per a l'emissió del vot, del sol·licitant.
b) Declaració individual de la no concurrència de causes d'exclusió i la signatura.
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4. Les candidatures al Claustre de Facultat podran presentar-se en el termini de cinc dies lectius a
partir de l'endemà de la publicació de les llistes definitives del cens electoral.
5. La Junta Electoral de la Facultat requerirà als sol·licitants perquè, si escau, esmenen errors o
completen la documentació presentada. Si no ho fan en el termini que la Junta Electoral de la
Facultat atorgue, que no podrà ser superior a quatre dies lectius, la candidatura no podrà ser
admesa. Finalitzat el termini, la Junta Electoral proclamarà els candidats d'acord amb el que es
disposa en l'article següent.
ARTICLE 17. Proclamació de candidatures
1. La Junta Electoral de la Facultat, una vegada comprovades les condicions d’elegibilitat dels
sol·licitants, farà a la proclamació provisional de candidatures en un termini que no podrà excedir
de cinc dies lectius a partir de la finalització del termini de presentació de candidatures.
2. La Junta Electoral de la Facultat publicarà la llista provisional de candidatures en la pàgina web
la Facultat. Les reclamacions contra aquesta llista hauran de presentar-se dins dels tres dies lectius
següents al de la seua publicació. El termini per a resoldre les reclamacions, d’acord amb el
calendari electoral, serà de dos dies lectius.
3. Resoltes les possibles reclamacions que s'hagen presentat, la Junta Electoral de la Facultat
procedirà immediatament a la proclamació definitiva de candidatures. La llista definitiva de
candidatures es farà pública en els mateixos termes que preveu l'apartat anterior.
ARTICLE 20. Paperetes de vot i sobres electorals
1. El model oficial de sobres i paperetes electorals serà el que determine la Junta Electoral de la
Facultat. Aquesta n'assegurarà la disponibilitat per a exercir el dret de sufragi.
2. En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades, agrupades en dues columnes per
sexe. Els candidats apareixeran identificats amb el seu nom i cognoms i, si escau, amb les sigles o
l’expressió que identifiquen la candidatura agrupada. Addicionalment, en la capçalera de la
papereta s'indicarà tant el nombre màxim de candidats als quals cada elector pot votar, com el
nombre màxim de candidats d'un mateix sexe que poden ser votats.
3. Els candidats individuals apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic del
primer cognom y, si hi ha agrupacions, han de figurar per ordre alfabètic del nom de l’agrupació,
respectant-se en tot cas l’ordre intern que aquesta determine. En cap cas antecedirà, en la papereta
electoral, el nom d’una agrupació al d’una candidatura individual.
4. La Junta Electoral sortejarà per a cada procés electoral la posició que cada columna, referida en
l'apartat 2 anterior, ocuparà en la papereta de vot.

ARTICLE 25. Publicació de resultats provisionals
En les 24 hores següents al tancament de les urnes, la Junta Electoral de la Facultat, a la vista de
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les actes electorals enviades per les meses, publicarà en la pàgina web de la Facultat el resultat de
les eleccions i proclamarà provisionalment als candidats electes.

ARTICLE 30. Nombre de candidats a votar
1. Cada elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de candidats igual o inferior al 70%
del nombre de representants que corresponga escollir en el seu col·lectiu i circumscripció, excepte
en aquells supòsits en els quals únicament s’haja de triar un representant, com ara en el cas de les
eleccions a degà.
2. A l'efecte de promoure la representació equilibrada entre dones i homes, en les eleccions per a
cobrir més de dos llocs, cada elector podrà votar com a màxim un 60% de candidats d'un mateix
sexe, percentatge que es calcularà sobre el nombre màxim de candidats als quals es pot votar
d'acord amb el que estableix el punt anterior. En el cas particular que el nombre màxim de
candidats que es puga votar siga tres, cada elector podrà votar com a màxim dos candidats del
mateix sexe.
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