Acta de la junta electoral
Data: 7 de març de 2017, 11h
Lloc: l’Àgora a la plaça Cívica.

Assistents:
Sergi Montané
Maria Tomás
S’excusa en Jordi Farré

Es reuneix la junta electoral amb motiu de:
1. Proclamar com a definitives les candidatures presentades,
2. Modificar el calendari electoral, i
3. Acordar el sistema de vot

S’arriben als següents acords:
S’accepten les dues candidatures presentades:
Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Vocalies

Candidatura a)

Candidatura b)

David Montpeyó
Jessica Marquès
Júlia Soler
1. Pol Álvarez
2. Jordi Galasso
3. Anna Melèndez
4. Ana Sánchez
5. Alfonso Salinas
6. Wasima Cherif
7. Clara Tortaja
8. Daniel Edward Price

Cèlia Appel
Daniel Tubau
Marta Benosa
1. Laura Gisbert
2. Núria Marin
3. Carles Porta
4. Oriol Urutia
5. Lucas Jean Vigoroius
6. Andrea Lega
7. Cristina Bargallo
8. Bernat Cantó
9. Albert Colell
10.Andreu Aymerich

La candidatura b) ha estat admesa i validada per la junta electoral malgrat que el segell del
registre indica que va ser lliurada més enllà de les 14h del migdia (hora límit segons el
calendari electoral).
El calendari electoral es modifica de la següent manera:
7 de març
Proclamació definitiva de les candidatures
8 al 10 de març
Campanya electoral
13 i 14 de març
Vot anticipat (correu a info.participacio@uab.cat) amb la butlleta oficial
15 de març
Vot presencial (de 10h a 17h al Centre de Recursos per a Col·lectius)
16 de març
Proclamació provisional dels resultats
16 i 17 de març
Termini de presentació de reclamacions als resultats
20 de març
Proclamació definitiva dels resultats
El sistema de vot serà el següent:

-

Vot anticipat, els membres del plenari que consten en el cens publicat a
uab.cat/comunitat podran adreçar un correu electrònic a info.participacio@uab.cat
amb la butlleta oficial de les eleccions. Cal que sigui el correu oficial d’estudiant de la
UAB (nom.estudiant@e-campus.uab.cat). Només s’acceptaran els vots enviats el dia
13 i 14 de març de 2017.

-

Vot presencial, els membres del plenari que no hagin fet el vot anticipat podran venir
a fer-ho de manera presencial al Centre de Recursos per a Col·lectius, a la plaça Cívica,
entre les 10h i les 17h. Es disposarà de butlletes oficials.

Les reclamacions contra els resultats podran fer-se per correu electrònic a
info.participacio@uab.cat.

Per a que així consti,

