Tria de la junta electoral
Eleccions a la Coordinadora d’elDirectori
Data: 21/02/2020
Lloc: Despatx R125 de l’Àgora, Unitat de Dinamització Comunitària
Per a triar la junta i la mesa electoral, s’ha fet servir la funció de selecció aleatòria del
programari Excel, aplicada al conjunt de col·lectius que integren elDirectori (a data 23 de gener
de 2018).
Els 10 primers correspondrien a la junta electoral, i els 6 últims a la mesa. És incompatible
formar part de la junta o de la mesa electoral en el cas que es formi part d’una candidatura.
Correspon a la Junta electoral: a) Aplicar les normes electorals, b) Interpretar les normes per
les quals es regeixen els processos electorals, c) Proclamar la llista definitiva de candidats a
l’elecció de la Coordinadora d’elDirectori, així com els resultats definitius de l'elecció i dels
candidats i candidates electes i d) Resoldre les reclamacions o impugnacions sobre qualsevol
afer relatiu al procés o als resultats electorals. Formen la junta electoral 5 col·lectius
d’elDirectori i la presideix el col·lectiu amb el número més petit, aplicant la funció aleatòria del
programari Excel.
Correspon a la mesa electoral: a) Presidir i ordenar la votació, b) Verificar la identitats dels i les
votants, c) Realitzar l’escrutini i elaborar l’acta corresponent. Formen la mesa electoral 3
col·lectius d’elDirectori.
Per a comunicar-se amb la junta electoral cal enviar un correu a info.participacio@uab.cat.
S’ha procedit a la tria de membres de la junta electoral i el resultat ha estat el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Associació d’Estudiants Sènior de la UAB
Ramen Club
Doctorands de Bioquímica
Club Alpí Universitari
Armaggerol

6.
7.
8.
9.
10.

Tecno UAB
Grup d’Argumentació i Debat
Doctorandxs de Pedagogia
Assemblea FilCat
Chess UAB

S’ha procedit a la tria de membres de la mesa electoral i el resultat ha estat el següent:
1. Artencurs
2. Assemblea llibertària UAB
3. Xwing & Magic

4. Estudiantes en lucha
5. Front d’Estudiants - FdE
6. Ipsych

