
N O R M E S  P E R  A  L ’ E M I S S I Ó  D E L  V O T  A N T I C I P A T  A  

D E F E N S O R A  O  D E F E N S O R  U N I V E R S I T A R I  

 

Alacant, 10 de novembre de 2014 

1. El termini per a l'emissió del vot anticipat començarà el dimarts 11 de novembre i 

finalitzarà el dimarts 18 de novembre. 

2. Les i els claustrals que desitgen emetre el seu vot, de forma anticipada, hauran de 
fer-ho en el termini establit en l'Oficina Central del Registre General (edifici de 
Rectorat), en horari d'atenció al públic, i sol·licitaran exercir el seu dret a vot anticipat, 
prèvia exhibició del seu document d'identificació (DNI, permís de conduir, passaport o 
Targeta d'Identificació Universitària -TIU) mitjançant l’imprès que pot ser descarregat a 
la pàgina web del Claustre Universitari o que es pot obtenir en el Registre General. 

Aquest imprès incorpora la possibilitat de delegar el vot únicament a l'efecte de 

quòrum. 

3. En l'Oficina Central del Registre General es facilitarà al sol·licitant una certificació de 

la seua pertinença al Claustre Universitari, un sobre de grandària gran, un altre de petit 

i les paperetes de votació. En una papereta apareixerà consignat el nom del candidat i 

en l'altra no figurarà cap nom. 

4. El membre del Claustre Universitari haurà d'introduir la papereta amb el seu vot en 

el sobre de menor grandària, i aquest, juntament amb la certificació de pertinença al 

Claustre Universitari, al seu torn, en el de grandària major. Aquest sobre adreçat al 

President del Claustre Universitari s’haurà de lliurar en l'Oficina Central del Registre 

General dins del termini establit en l'apartat 1. 

5. El President del Claustre farà arribar la documentació relativa als vots anticipats a la 

Mesa del Claustre perquè, una vegada finalitzada la votació nominal dels membres 

presents en la sessió del dia 20 de novembre, s'òbriga cada sobre major davant els 

membres de la Mesa i es diposite el sobre xicotet dins de la urna. Una vegada 

finalitzada la votació es procedirà a l'obertura de l’urna i, després de barrejar els 

diferents vots, se’n farà l'escrutini. 

LA MESA DEL CLAUSTRE 

 

 

Es recorda que per a l'escrutini es consideraran:  

a) Vots nuls, els emesos en sobre o paperetes diferents del model oficial; en papereta sense 

sobre; en paperetes en les quals s'haguera modificat, afegit o ratllat el nom del candidat, o 

incorporat qualsevol altra modificació, o en sobre que continga més d'una papereta. 

b) Vots blancs, els emesos en sobre sense papereta o en papereta que no continga el nom del 

candidat. 


