CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A REPRESENTANTS DEL CLAUSTRE DE LA
UNED PROVÍNCIA DE BARCELONA
De conformitat amb el que disposa el Reglament d'Organització i Funcionament del Centre de la UNED
Província de Barcelona (ROFCA), aprovat pel Consell de Govern de la UNED de 30 d'abril de 2013 i en la
normativa electoral complementària aprovada pel Consell de Govern de la UNED del 26 de juny de 2012, i
per la Junta Rectora del Centre de la UNED el 17 d'octubre de 2013, la Directora en funcions del Centre de
la UNED Província de Barcelona, sentit el Consell de Direcció del mateix
CONVOCA ELECCIONS PER A TRIAR ELS REPRESENTANTS DELS DIFERENTS ESTAMENTS EN EL
CLAUSTRE DEL CENTRE DE LA
UNED PROVÍNCIA DE BARCELONA
Conforme a les següents clàusules:
1.- Segons l'establert per l'art. 11.1b del seu ROFCA, els membres del Claustre que han de ser triats en
aquestes eleccions són:
Quinze representants del Professorat Tutor
Deu representants dels estudiants
Dos representants del Personal d'Administració i Serveis
2.- El Cens Electoral de cada estament podrà consultar-se en el Centre Associat del 7 a l’11 de maig
Durant el mateix període podran presentar-se reclamacions als censos electorals mitjançant escrit dirigit a la
Presidenta de la Junta Electoral del centre associat.
Els Censos electorals definitius es publicaran el 15 de maig.
3.- El termini de presentació de candidatures serà del 16 al 22 de maig
Segons el que estableix l’article 9 de la normativa electoral complementària al ROFCA, podran presentar la
seva candidatura les persones que tinguin la condició d’elegibles per figurar en els censos electorals a que
es refereix l’article 7 de l’esmentada normativa.
Les candidatures es presentaran mitjançant escrit dirigit a la Presidenta de la Junta Electoral del centre i
signat pel candidat/a, qui farà constar el seu nom i cognoms, el seu DNI i l'estament per al qual es presenta
com a candidat/a.
Les candidatures seran individuals a l'efecte de votació i escrutini.
4.- El 24 de maig es farà la proclamació provisional de candidatures.
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5.- Període de presentació de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures:
Del 25 al 31 de maig es podran presentar a la Junta Electoral, les reclamacions sobre possibles exclusions
de proclamació o esmenar-se els possibles errors o defectes existents.
6.- El 4 de juny es farà la proclamació definitiva de candidatures
7.- La votació es realitzarà el 19 de juny en el Centre Associat de la UNED Província de Barcelona, de
17.30 a 21 hores, en les seus de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, presidides
per una taula electoral formada segons estableix l'article 11 de la normativa electoral complementària al
ROFCA.
8.- Els electors que així ho vulguin, podran enviar el seu vot per correu certificat i amb acús de rebuda o
bé dipositar-lo personalment a la secretaria del centre, amb anterioritat a la data de la votació. El vot
anticipat consistirà en un sobre amb la identificació “Eleccions al Claustre del Centre de la UNED Província
de Barcelona” i haurà de contenir una fotocòpia del DNI de l'elector/a, una instància dirigida al President/a de
la Mesa Electoral i un altre sobre tancat, on hi consti la identificació de l'estament al qual pertanyi l'elector/a
(professor/a tutor/a, estudiants o PAS), en el qual s'inclogui la papereta de votació de l'estament
corresponent.
Els vots rebuts per correu o dipositats a la secretaria del centre han d’arribar abans de l’inici del procés de
votació i s'entregaran al President/a de la Mesa Electoral corresponent en el moment de la seva constitució,
el dia 19 de juny a les 17.00 hores.
9.- Els resultats electorals provisionals es publicaran el 20 de juny. Podran interposar-se reclamacions
contra aquests resultats del 21 al 22 de juny.
10.- El 27 de juny es publicaran els resultats electorals definitius.
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