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ACORD de Ia Comissió 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 professors ossociats,

dels becoris i del personal per al desenvolupament
d'investigació científica o tècnica adscrit al
departament no ìnclòs a lo lletra a) de I'article 33.1

dels Estatuts elegits per als consells de departament
de la Universitat.

La Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competèncíes que li atribueix
l'article 9.d) de l'Acord normatiu nA4512016, de7 de novembre (FOU extraordinarí núm.
438, d'11 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Uníversitat, ha

acordat:

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

l'annex 3 de l'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 professors associats, dels becaris idel personal
per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a

la lletra a) de l'article 33.1 dels Estatuts elegits per als consells de departament de la

Universitat en el sentit que s'indica a l'annex adjunt.

Segon. Aprovar, un cop introduTdes les íncorporacions indicades, el cens defìnitiu
corresponent a les eleccions de representants dels professors associats, dels becaris idel
personal per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica adscrít al departament
no inclòs a la lletra a) de l'article 33.1 dels Estatuts elegits per als consells de departament de

la Universitat.

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

De conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, iels Estatuts de la UlB, es pot
interposar recurs d'alçada davant el Rector contra les resolucions iels actes de la Comissió
Electoral. Aquest recurs exhaureix la vía administrativa.

Ho faig publicar perquè se'n prenguiconeixement itinguiels efectes que corresponguín

Palma, 22 de n bre de 2019
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Reclamacions electorals presentades

Professors associats, becaris i personal per al desenvolupament d'investigació científica
o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de I'article 33.1 dels Estatuts als
consells de departament

Nom
Maria Magdalena
Lla brés

Pablo Rodríguez Lozano

Sònia Vives Miró

Gemma Lobera Galán

Antònia Solomando Martí

Laura PuigrosJordi

José María Gámez Martínez

Motiu
Surt com a tècnica de laboratori
del programa Joves-Qualifìcats
del SOIB adscrita al Departament
de Biologia i no al Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut
No ha de sortir al cens del
Departament de Geografìa
perquè té un contracte
postdoctoral CAI B signat

No ha de sortir al cens del
Departament de Geografia
perquè té un contracte
postdoctoral CAI B signat

No ha de sortir al cens del
Depa rta ment de Geografia
perquè té un contracte
postdoctoral CAI B signat

És personal investigador
predoctoral FPU Min. Apareix al

cens del Departament de Biología
Fonamental i Ciències de la Salut
i no al del Departament de
Biologia
No surt al cens i demana
aparèixer al Departament de
Biologia Fonamental iCiències de
la Salut, com a tècnica del
programa Joves-Qualificats del
SOIB que és

No hauría de sortir al cens del
Departament de Biologia
Fonamental í Ciències de la Salut
perquè va renunciar a la plaça al

Reclamació
Acceptada: forma part del Programa
SOlBJove - Qualificats Sector Públic i

se la va adscriure a I'edifìci Guillem
Colom; els requisits de la plaça eren
grau de Biologia o grau de Bioquímica
Acceptada: és un investigador
postdoctoral de la CAIB. Per tant, és

membre nat del consell de
departament (art. 33.1.a) incís final
dels Estatuts)

Acceptada: és un investigadora
postdoctoral de la CAIB. Per tant, és

membre nat del consell de
departament (art. 33.1.a) incís final
dels Estatuts)
Acceptada: és un investigadora
postdoctoral de la CAIB. Per tant, és

membre nat del consell de
departament (art. 33.1.a) incís fìnal
dels Estatuts)
Denegada: qui va realitzar la

sol.licitud d'incorporació com a

personal predoctoral va ser el

Departament de Biologia Fonamental
i Ciències de la Salut

Denegada: forma part del Programa .

SOlBJove - Qualificats Sector Públic i

està adscrita a l'lnstitut Universitari
d'lnvestigacions en Ciències de la

Salut (lUNlCS)

Denegada: apareix al cens perquè
actualment té contracte vigent com a

professor associat d'l hora i no consta
cap escrit de renúncia
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Jaume Company Ferrer

Lorenzo Florit Mendoza

Xavier Miquel Barceló Pinya

Jesús Revelles Esquirol

Margalida Gual Quetglas

Enrique Gallardo Fernández

Miguel Font Cortès

Elena Hernández Hernández

Hauria d'aparèixer al cens de
Geografìa perquè <<el meu lloc de
feina és a I Depa rta ment de
GEOGRAFIA, ubicat físicament al

despatx 39 de I'Edificí Beatriu de
Pinós amb el Grup de Recerca en
Hidrologia i Ecogeomorfologia en
Ambients Mediterranis -

MEDhyGON>> i no a Biologia
No pertany al Departament
d'Economia Aplicada

No apareix com a professor
associat al cens del Departament
de Filologia Catalana i Lingüística
General. Té un contracte de 3

hores, dues de les quals són com
a associat de plantilla
No apareíx com a professor
associat al cens del Departament
de Filologia Catalana i Lingüística
General. Té un contracte de 4
hores, 2,5 de les quals són com a
associat de plantilla
No pertany al Departament
d'Economia de I'Empresa

Professor associat que no surt al

cens del Departament de Dret
Públic i és un associat de 2,5
hores a la Seu universitària
d'Eivissa i Formentera
Professor associat que no surt al

cens del Departament de Dret
Públic. Va signar el contracte el

1,3l11l2O1e

Es becària de la CAIB i no surt al

cens del Departament de
Bíologia. Estudiant del Doctorat

Acceptada: forma part del Programa
SOlBJove - Qualifìcats Sector Públic i

el seu responsable està adscrit al

Departa ment de Geografìa

Acceptada: forma part del Programa
SOlBJove - Qualificats Sector Públíc i

dona suport a PORT-UlB ino al

Departament d'Economia Aplicada,
tot i que la seva responsable estigui al

departament indicat
Acceptada: té un contracte com a

professor associat de 2 hores de
plantilla

Acceptada: té un contracte com a

professor associat de 2,5 hores de
pla ntilla

Acceptada: forma part del Programa
SOlBJove - Qualifìcats Sector Públic i

dona suport a la FU EIB i al

Vicerectorat d'lnnovació i Relacions

lnstitucionals ino al departament
indicat
Denegada: el professor associat està

adscrit al Departament d'Economia
Aplicada

Denegada: el cens ha d'incloure totes
les persones que reuneixen els
requisits el dia de la convocatòria
d'eleccion s (12 | 11 | 2019)
Denegada: qui va realitzar la

sol.licitud d'incorporació com a

personal predoctoral va ser l'lnstitut
Universitari d'lnvestigacions ende N-eurs¡.çLèpcies
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Cristian Bis Humbert

Maria Nadia Lassel Sopeña

Simon Planells Struse

Llorenç Socias Pinto

Tècnic del Programa TECH de
l'ldlSBa i no surt al cens del
Departament de Biologia.
Estudiant del Doctorat de
Neurociències

No apareix com a professora
associada al cens del
Departament de Filología
Espanyola, Moderna i Clàssica

No apareix com a professor
associat al cens del Departament
de Filologia Espanyola, Moderna i

Clàssica

El dia 1711112019 va renunciar a

la plaça com a tècnic superior de
suport a la investigació

Ll¡s¿åtv,*a siiua(t
de Ies lllcs tsaleals

Secretarìa
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Ciències de la Salut.
Apareix als censos de representants
dels estudiants a les juntes de facultat
i escola i als consells de departament,
matriculada al Doctorat de
Neurociències
Denegada: la data de fìnalítzació del
seu contracte és 30 | 6 12019
Apareix als censos de representants
dels estudiants a les juntes de facultat
i escola i als consells de departament,
matriculat al Doctorat de
Neurociències

Acceptada: té un contracte com a

professora assocíada de hores de
plantilla

Acceptada: té signat un contracte com
a professor associat amb data
1111112019

Denegada: s'ha de mantenir en el cens
perquè el cens ha d'incloure totes les

persones que reuneixen els requisits el

dia de la convocatòria d'eleccions
(1211112o1e)
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