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ACORD de la Comissio Electoral del dia 22 de

novembre de 2019 pel qual es resolen les

reclamacions presentades al cens electoral per
a les eleccions de representants dels estudiants
a |es juntes de facultat o escola de la
Universitat.

La Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li
atribueix l'article 9.d) de l'Acord normatiu 1204512016, de 7 de novembre (FOU

extraordinari núm.438, d'11 de novembre), pel quales reforma la normativa electoral de

la Universitat, ha acordat:

Primer. Resoldre, de conformitat amb les previsions del calendari electoral que figura a

l'annex 1de I'Acord executiu 1325012019, pel qual es convoquen eleccions per elegir
alguns dels òrgans col.legiats de la Universitat que determina l'article 6.2 de la

normativa electoral (FOU extraordinari núm.487, de 13 de novembre), les reclamacions
presentades al cens electoral corresponent als representants dels estudiants a les juntes
defacultat o escola en el sentit que s'indica a l'annex adjunt.

Segon. Aprovar, un cop introduTdes les incorporacions indicades, el cens definitiu
corresponent a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o
escola.

Tercer. Fer públic a la pàgina web de la Universitat, d'acord amb les previsions del
calendari electoral publicat a l'Acord executiu 1325012019, el cens definitiu avui mateix.

De conformitat amb el que disposa la Llei 3912015, d'l d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públíques, iels Estatuts de la UlB, es pot
interposar recurs d'alçada davant el Rector contra les resolucions i els actes de la

Comissió Electoral. Aquest recurs exhaureix la via administrativa.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement itingui els efectes que corresponguin

Palma, 22 de n bre de 2019

La ria Gen |al,

Unüversitat
cle les illes Balear.s

Secretar¡a
General

tònia
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@ !1iv-grsilgt Secreta ria
General

Reclamacions electorals presentades

Estudiants a les juntes de facultat o escola

Nom

Francisco Alfonso Puche Castillejo
Motiu
No surt al cens de la Junta de la
Facultat de Filosofìa i Lletres

(grau d'Història)

["!níversitat
cle les llles Balears

Secretaria
General

Reclamació
Denegada: està matriculat de

matrícula extraordinària (article 9.1

del Reglament acadèmic: <<La

matrícula extraordinària és la que
correspon a una persona, tot i que no

tingui titulació d'accés a la

Universitat, que es matricula en una o

diverses assignatures per raons
d'interès personal i que dóna dret a

I'expedició del corresponent certificat
dels crèdits cursats.>>)
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