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ACORD de la Comissió Electoral del dia 27 de

novembre de 2019 pel qual es proclamen
deftnitivament els candidats de les eleccions
dels representants dels estudiants als consells
de departament.

La Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li
atribueix l'article 9.f) de l'Acord normatiu 1204512016, de7 de novembre, pel qual
es reforma la normativa electoral de la Universitat (FOU extraordinari núm. 438,
d'11 de novembre), ha acordat:

Primer. Proclamar definitivament, de conformitat amb. les previsions del calendari
electoral que fìgura a l'annex 4 de I'Acord executiu 1325012019, de 12 de
novembre, pel qual es convoquen eleccions per elegir els òrgans col.legiats de la

Universitat que determina l'article 6.2 de la normativa electoral (FOU extr. núm.
487, de 13 de novembre), com a candidats de les eleccions de representants dels
estudiants als consells de departament les persones quefìguren a l'annex d'aquest
acord.

Segon. Fer pública la proclamació indicada, d'acord amb les previsions del
calendari electoral esmentat, avui mateix.

De conformitat amb el que disposa la Llei 3912o1s, d'l 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 via administrativa.

Ho faig publicar perquè se'n
corresponguin.
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Eleccions de
departament

representants dels estudiants als consells de

candidats proclamats automàticament, de conformitat amb l'article
34.2de la normativa electoral

Biologia (grau)

Mas Lizón, Alejandro (¡DEES)

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (grau)

Rodríguez Christiansen, Andrea
Serrano Muñoz, Antonio José

Ciències Històriques iTeoria de les Arts (grau)

Aranda Rosa, Neus

Ciències Matemàtiques i lnformàtica (grau)

Amengual Alorda, Ja ume Antoni
González Maya, Pablo
Rodríguez J iménez, Marta

Dret Públic (grau)

Cerdà Fullana, Antonio (IDEES)

Filosofìa i Treball Social (grau)

García Gíménez, Daniel
Ordóñez Bonet, Laura

Pons Martorell, Elionor

Geografìa (grau)

Gomila Planas, Pere

Monteagudo García, Pedro
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Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (grau)

Gomila Moriel, Noelia (IDEES)

Pedagogia i Didàctiques Específìques (grau)

GinardJaume, Antoni
Roig Mas, Pau (IDEES)

Psicologia (grau)

Pérez Socias, José Antonio
Ruiz de la Torre Mulet, Miguel

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (postgrau)

Almarán Alarcón, Beatriz Julía
Alorda Clarà, Marina
Monserrat Mesquida, Margalida

Ciències Històriques i Teoria de les Arts (postgrau)

Juan San Nicolás, M. del Mar

Geografia (postgrau)

García Comendador, J ulián
Pujol Alemany, Gabriel
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