Eleccions d’estudiants
2014

Junta de centre
Claustre
Consell d’estudis

NORMES DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
I INFORMACIÓ GENERAL
INTRODUCCIÓ
Aquestes

normes

i

la

informació

que

trobaràs

a

la

pàgina

web

d’eleccions

(http://www.ub.edu/monub/eleccions), t’ajudaran en el procés de presentació de candidatures, també us
recordem que podeu consultar el Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums de l’alumnat
de la Universitat de Barcelona (aprovat pel plenari del consell de l’Alumnat el 21 de Juny de 2012 i pel
Claustre Universitari el 12 de Juliol de 2012)
Primer de tot, si tu i els teus companys voleu presentar una candidatura, heu de tenir en compte que en el
moment de crear-la heu d'accedir a l’apartat d’identificació del Món UB (la pàgina web de dalt us redirigirà a
aquest

mateix

lloc),

només

cal

que

s’autentiqui

qui

sigui

representant

de

la

candidatura.

El representant de la candidatura és la persona que tramita la mateixa i a la qual es recorre en cas
d'incidència, a més de ser l'únic que està obligat a aportar fotocòpia del DNI, NIE o passaport en el moment
de presentació de la candidatura.
El representant de la candidatura ha de ser estudiant de la UB, però no té perquè ser candidat en les llistes,
ni ser del mateix ensenyament pel qual es presenten els candidats, ni està obligat a ser interventor.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Podeu presentar les candidatures entre els dies 14 i 28 de març de 2014

DRET A SUFRAGI
Són electors i elegibles tots els estudiants que en la data d’elaboració dels censos tinguin la matrícula
activa (no anul·lada), en algun dels centres de la UB. El sufragi és un dret personal no delegable.
a) Eleccions a Claustre Universitari: tot l’alumnat de la UB té dret de sufragi actiu i passiu en la
circumscripció electoral en la qual consti matriculat.
b) Eleccions a Junta de Centre: tot l’alumnat matriculat al centre té dret de sufragi actiu i passiu. La
circumscripció electoral és el centre.
c) Eleccions a Consell d’Estudis: tot l’alumnat matriculat a l’ensenyament té dret de sufragi actiu i passiu. La
circumscripció electoral és l’ensenyament.
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NORMES GENERALS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES


El sistema d’elecció és de llistes tancades i bloquejades.



Les candidatures s’han d’elaborar respectant les normes i recomanacions sobre la igualtat de gènere que
adopti la Universitat



Un candidat no pot presentar-se a les eleccions d’un mateix òrgan com a membre de més d’una
candidatura o per més d’una circumscripció



Les candidatures es poden presentar en qualsevol dels registres de la UB, en els horaris d’obertura
corresponents.



En la presentació formal de les candidatures, hi han de constar les dades del representant de cada
candidatura, entenent per candidatura totes les llistes que es presentin en les diverses circumscripcions
sota una mateixa denominació. El representant ho ha de ser al llarg de tot el procés electoral.



Cada candidatura pot presentar un nombre de candidats titulars no superior al nombre de llocs que cal
cobrir i un nombre de candidats suplents no superior al 50 % d’aquests llocs. En tot cas, sempre poden
figurar-hi tres candidats suplents.



Els pactes preelectorals als quals arribin les diferents candidatures sempre són públics i en cap cas no es
poden donar entre candidatures d'una mateixa circumscripció i en una mateixa elecció. Aquests pactes
són vinculants a l’efecte de la formació del Consell de Govern.

FORMULARIS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES


La candidatura s’ha de presentar mitjançant el formulari que es troba a la pàgina web d’Eleccions
d’Estudiants 2014, a la qual s’accedeix des del portal mónUB (http://www.ub.edu/monub/eleccions)
Trobareu els següents models de formulari:





Presentació de candidatures a Claustre Universitari



Presentació de candidatures a Junta de centre



Presentació de candidatures a Consell d'estudis

Per emplenar el formulari, caldrà que el representant de la candidatura s’identifiqui com estudiant de la
UB introduint el seu identificador i la seva contrasenya.



El formulari de presentació de la candidatura recull tota la informació necessària:
o

Cal introduir el nom, DNI, NIUB i adreça de correu electrònic de tots els candidats.

o

Com a documentació annexa a aquest formulari només cal la fotocòpia del DNI, NIE o passaport
del representant, que cal que sigui vigent en el moment de la presentació de la candidatura.

o

Si per qualsevol motiu cal afegir o suprimir candidats, modificar el seu ordre, o qualsevol altra
eventualitat es pot fer en un document a part que també caldrà que estigui signat pel
representant de la candidatura.

o

Recorda que és imprescindible la presentació d’aquesta documentació a un dels registres de la
UB. Podeu consultar els seus horaris aquí:
http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/registre/re_horaris.html
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L’aplicació informàtica assignarà automàticament a cada candidatura dos números de desempat
aleatoris que constaran a l’imprès de la candidatura. Un cop proclamades les candidatures, es procedirà
al sorteig dels números de desempat (veure Procediment de sorteig en cas d’empat de l’apartat de
Normativa), que es podran consultar des de la pàgina web d’Eleccions d’Estudiants.



Si voleu que a la papereta de votació hi figuri el logotip de la vostra candidatura, el podreu adjuntar en
format electrònic a través del formulari corresponent de presentació de candidatures. No caldrà el
logotip en suport paper.

Un cop emplenat el formulari via web, s’ha D’IMPRIMIR, SIGNAR, i PRESENTAR a qualsevol registre de la
universitat. El termini de presentació de candidatures als Registres de la UB finalitza el 28 de març. Cal
respectar els horaris d’obertura dels registres de la UB.
Podeu consultar les adreces i horaris dels diferents registres de la UB, en el següent enllaç:
http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/registre/re_horaris.html

CAMPANYA I PROGRAMA ELECTORAL
El període de campanya està comprés entre l’11 i el 29 d’abril. En cas que una candidatura ho sol·liciti, i
per al centre on ho sol·liciti, s’ha de fer una distribució equitativa dels espais reservats per penjar-hi
propaganda electoral i dels espais habilitats per col·locar-hi una taula informativa, mitjançant, si cal, un
sorteig entre les candidatures. El deganat o la direcció del centre han de supervisar aquest sorteig.
Només es pot difondre propaganda electoral (Art. 15.3):
a) En els taulells d’anuncis i els espais dels recintes de la UB expressament habilitats a aquest
efecte.
b) En els espais que els candidats hagin sol•licitat prèviament als responsables dels centres i que
no hagin estat expressament denegats per causes justificades.
Els responsables dels espais han de retirar d’ofici qualsevol propaganda electoral que no reuneixi
aquests requisits.
MónUB us ofereix la possibilitat de publicar al web el vostre programa electoral; per a més informació
consulteu l’apartat Campanya.
Per a qualsevol incidència o consulta podeu adreçar-vos al correu electrònic eleccions.estudiants@ub.edu.
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