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Comunicat 6: Representants i campanya electoral 

1. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS  

 1.1 Designació d'apoderades i apoderats  

 Les candidates, els candidats i les candidatures poden designar apoderades i apoderats que els 

representen en les actuacions electorals entre les electores i electors inclosos en el cens que no 

siguen membres d'una mesa electoral ni de la Junta Electoral, segons disposen els articles 15 i 16 

del Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant. 

 L'apoderament ha de formalitzar-se davant la Junta Electoral, a través del Registre Auxiliar i 

General de la Universitat, emplenant el document electoral corresponent, com a mínim 3 dies 

lectius abans de la votació. Rebuda la sol·licitud, s'expedirà per la Junta Electoral la credencial 

corresponent. 

 Llevat que s'indique una altra cosa, la Junta Electoral considera que són representants de les 

agrupacions, les persones que, en qualitat de tal, van signar les sol·licituds de presentació de 

candidatures. 

 1.2. Nomenament d'interventores i interventors 

 Les candidatures poden nomenar una interventora o interventor en cada mesa electoral que 

necessàriament ha de figurar inscrit com a electora o elector en la circumscripció corresponent i 

en la mesa on vaja a exercir les seues funcions, d'acord els articles 17 i 18 del Reglament Electoral 

de la Universitat d'Alacant. 

 Els nomenaments d'interventores i interventors han de ser comunicats a la Junta Electoral, a 

través del Registre Auxiliar i General de la Universitat, emplenant el document electoral 

corresponent, com a mínim 3 dies lectius abans de la votació. Rebuda la sol·licitud, s'expedirà per 

la Junta Electoral la credencial corresponent. 

 Les interventores i interventors han d'exhibir les seues credencials i documents d'identitat davant 

la mesa electoral que intervinguen, i en tot cas abans de la constitució d'aquella. 

2. CAMPANYA ELECTORAL  

 S'entén per campanya electoral el conjunt d'activitats portades a terme per les candidates i 

candidats per a la captació de vots, mitjançant la presentació dels seus programes, projectes o 

activitats que impulsaran en cas de resultar elegits (Article 24 del Reglament Electoral de la 

Universitat d'Alacant). 

 Segons estableix el calendari electoral, només podran realitzar-se actes de campanya electoral 

del 3 al 10 de desembre de 2019 tots dos inclusivament. 

 Es recorda que cap òrgan de la universitat pot fer campanya a favor de les candidates, candidats 

i candidatures, per la qual cosa no està permès utilitzar aquesta via per a açò. 
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2.1 Locals per al desenvolupament de la campanya electoral  

 Els representants de les candidatures, o si escau les candidates i candidats, podran sol·licitar a la 

Junta Electoral, els locals que necessiten per al desenvolupament de la campanya electoral. 

 Les peticions han de ser presentades davant el Registre General de la Universitat emplenant la 

instància corresponent, com a mínim amb 2 dies lectius d'antelació a l'ús dels mateixos. 

 La Junta Electoral resoldrà les peticions d'acord amb les sol·licituds realitzades i, quan aquestes 

siguen coincidents, atendrà a criteris d'igualtat d'oportunitats i de preferència de les candidatures, 

comunicant-se a la representant o el representant de cada candidatura, o si escau a les candidates 

o candidats, els locals assignats. 

2.2 Llocs per a la col·locació de cartells i pancartes 

2.2.1 Col·locació de cartells 

Els cartells de propaganda electoral només podran ser col·locats en els llocs reservats a aquest 

efecte, que estaran situats en els vestíbuls dels edificis següents: 

a) Aularis (I, II i III) 

b) Pavelló de Rectorat i Serveis Generals 

c) Biblioteca General 

d) Edifici d'Òptica 

e) Edifici de Ciències Socials 

f)  Escola Politècnica Superior (edificis I i IV) 

g) Facultats  

h) Edifici d'Instituts Universitaris 

i) Edifici Germà Bernàcer 

j) Pavelló poliesportiu 

 2.2.2 Col·locació de pancartes 

 Per a la col·locació de pancartes, les candidates i candidats que desitgen rebre ajuda de l'Oficina 

Tècnica, ho sol·licitaran prèviament a la Junta Electoral, qui a la vista de les sol·licituds rebudes, 

i atenent a criteris d'igualtat d'oportunitats i de preferència de les candidatures, resoldrà quines 

candidates i candidats poden fer ús d'aquests mitjans, remetent-los a la sol·licitud del servei 

mitjançant part de treball de serveis externs. 

 Les peticions han de ser presentades davant el Registre General de la Universitat emplenant la 

instància corresponent, com a mínim amb 2 dies lectius d'antelació. 

 La Junta Electoral ha acordat que les pancartes de propaganda electoral només podran ser 

instal·lades en els llocs següents: 

a) Amfiteatre Aulari II 

b) Filosofia i Lletres III 

c) Biblioteca General 
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d) Entrades a la Universitat (Vicente Savall, autovia i parada del TRAM) 

e) Plaça d'Europa 

 Es recorda que la difusió de la informació escrita continguda en cartells i pancartes i la realització 

d'actes públics de campanya electoral, només podrà fer-se en els llocs i locals destinats a aquest 

fi. 

La Junta Electoral prega la major col·laboració de les candidatures en aquest punt amb la finalitat 

d'aconseguir la màxima protecció de l'entorn visual i auditiu. 

2.3 Disponibilitat de mitjans materials  

2.3.1 Mitjans electrònics 

a) Blogs:  

Les candidates i candidats poden fer ús del servei de Blogs que la Universitat d'Alacant ofereix 

als seus membres. Poden trobar informació sobre la seua utilització, i condicions d'ús en: 

http://blogs.ua.es/ 

http://blogs.ua.es/condicions-dus/ 

 Els weblogs allotjats en blogs.ua.es poden utilitzar-se per qualsevol membre de la comunitat 

universitària que dispose d'una adreça de correu electrònic @ua.es o @alu.ua.es. 

b) Ús del correu electrònic:  

La Junta Electoral ha acordat habilitar llistes de distribució de correu electrònic (per cossos i 

circumscripcions electorals), les quals seran distribuïdes, juntament amb les condicions per al seu 

ús, als representants de les candidatures, o si escau les candidates i candidats, que ho sol·liciten. 

Les peticions han de ser presentades davant el Registre General de la Universitat emplenant la 

instància corresponent, indicant en aquesta el compte o comptes que haurem d’autoritzar per 

a fer els enviaments, com a mínim amb 2 dies lectius d'antelació. 

Tenint en compte els seriosos riscos de saturació que poden derivar-se de l'ús d'aquestes llistes de 

distribució, la Junta Electoral ha decidit establir les LIMITACIONS següents: 

- La grandària màxima de cada missatge és de 256 Kb. 

- Només s'ha d'enviar text com a cos del missatge, i no adjuntar documents de cap tipus (word, 

pdf, etc). Si és necessari fer referència a algun document, s'ha d'indicar la URL on localitzar-ho. 

La Junta Electoral recorda que la Universitat d'Alacant té aprovat un codi d'utilització del correu 

electrònic 

http://si.ua.es/va/normativa/condicions-d-us-del-correu-electronic.html 

http://blogs.ua.es/
http://blogs.ua.es/condicions-dus/
http://si.ua.es/va/normativa/condicions-d-us-del-correu-electronic.html
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2.3.2 Paperetes electorals  

 Els representants de les candidatures, o si escau les candidates i candidats, poden sol·licitar a la 

Junta Electoral que els subministre paperetes i sobres electorals, els quals els seran facilitats 

segons la disponibilitat d'existències. 

 Les peticions han de ser presentades davant el Registre General de la Universitat emplenant la 

instància corresponent, com a mínim amb 2 dies lectius d'antelació. 

 En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades, juntament amb les dades que les 

identifiquen, així com el nombre màxim de candidates i candidats als quals es puga votar. Les 

candidates i candidats apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic del seu 

primer cognom, i si hi ha agrupacions, per ordre alfabètic del nom de l'agrupació, respectant-se 

en aquest cas, l'ordre intern que determine cada agrupació. 

3. INCOMPLIMENT DE LES NORMES I INSTRUCCIONS ELECTORALS  

 Es recorda que la vulneració del contingut de les instruccions de la Junta Electoral i de la 

normativa electoral comporta l'obertura del corresponent expedient disciplinari. 

 


