Normativa sobre l’elecció dels Delegats de curs

1.- El transcórrer diari de la vida acadèmica genera diferents necessitats de comunicació
de major intensitat que les que, de forma orgànica estan previstes en els propis estatuts
de la Universitat. La representació de l’alumnat de cada un dels cursos dels diferents
estudis de la Facultat d’Educació es considera necessària tant per exercir de forma
eficaç la representació de l’alumnat com per garantir la validesa i representativitat de les
interlocucions de l’alumnat amb els diferents òrgans acadèmics i administratius de la
Facultat i Departaments implicats en els estudis de la Facultat.
2.-Els representants de curs exerciran la funció de representació de l’alumnat tota
vegada consultat aquest. Les seves diferents aportacions hauran de reflectir el sentir de
la majoria de l’alumnat, garantint-se sempre la consulta a la totalitat de l’alumnat
matriculat i que el resultat de les consultes representi com a mínim a la meitat més ú de
l’alumnat matriculat al curs.
3.- Durant els 60 primers dies naturals des de l’inici de l’activitat lectiva, l’alumnat
procedirà a l’elecció de delegat/a de curs. Aquests seran un màxim de dos per curs.
4.- Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i
secret, entre els estudiants matriculats al curs. S’entendrà que els dos candidats elegits
esdevindran Representants de curs sempre hagin obtingut la majoria simple. Sempre
que sigui possible, es procurarà que la representació sigui paritària.
5.-L’elecció dels representants de curs es podrà fer per aclamació sempre que existeixi
unanimitat entre tot l’alumnat i cap d’ells reclami l’obertura d’un procés electoral.
Aquesta elecció s’haurà d’efectuar després d’haver-se convocat una Assamblea
d’alumnat amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. A l’inici de l’assamblea s’haurà
d’elegir un/a Secretari/a que prendrà acta formal de l’acte i la lliurarà al Vicedegat dels
estudis corresponents. L’assamblea s’haurà de programar en una data i hora en la qual
no existeixi coincidència amb cap classe ni activitat acadèmica vinculada a assignatures.
6.-En cas que no sigui possible efectuar l’elecció per aclamació s’haurà de constituir
una mesa electoral. Aquesta mesa estarà conformada per tres membres elegits a l’atzar
d’entre l’alumnat del curs i tres membres més que actuaran en qualitat de suplents.
Són funcions de la mesa:
-Presidir la votació.
-Mantenir l’ordre.
-Verificar la identitat dels votants. Registraran l’acte de votació de cada un
dels alumnes que exerceixin el vot en un document elaborat a l’efecte que serà
subministrat per la Facultat d’Educació.
-Fer l’escrutini dels vots i informar per escrit dels resultats de la votació al
Consell d’Estudiants i al Vicedeganat dels estudis.
-Vetllar per la puresa del sufragi.

6.1.-Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís
de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la
personalitat del votant.
7.-La Mesa electoral constituïda convocarà eleccions amb un mínim de 10 dies
d’antelació. La Facultat d’Educació facilitarà els mitjans tècnics necessaris i disponibles
per tal que la informació de la data de la convocatòria sigui coneguda per tot l’alumnat
del curs. La votació s’haurà de programar en una data i hora en la qual no existeixi
coincidència amb cap classe ni activitat acadèmica vinculada a assignatures.
8.-La Mesa electoral haurà d’estar oberta durant dues hores llevat del cas en que s’hagui
completat el 100% de les votacions possibles. En aquest supòsit es tancarà la mesa i es
procedirà al recompte.
9.-La durada del mandat dels electes ha de ser d’un curs acadèmic.
10. A les paperetes hi ha de figurar el nom dels representants que es presentin. Cada
elector podrà votar a un màxim de dos candidats. S'anul·laran totes les paperetes en què
figuri un nombre superior de vots.

