
ACORD de la Comissió Electoral del dia  
4  de  novembre  de  2011  pel  qual  es 
resolen  les  reclamacions  presentades  al  
cens  electoral   per  a  les  eleccions  de  
representants dels estudiants als consells  
de departament de la Universitat.

La Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències 
que li atribueix l’article 9.d) de l’Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre (FOU 
extraordinari núm. 338, de 28 d’octubre), pel qual es reforma la normativa electoral 
de la Universitat, ha acordat:

Primer.  Resoldre,  de conformitat  amb les previsions del  calendari  electoral 
que figura a l’annex 4 de l'Acord executiu 9986/2011, de 25 d’octubre,  pel qual es 
convoquen eleccions per elegir els òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat 
que determina l’article 6.2 de la normativa electoral (FOU extraordinari núm. 338, de 
28  d’octubre),  les  reclamacions  presentades  al  cens  electoral  corresponent  als 
representants dels estudiants als consells de departament en el sentit següent:

1. El senyor Jorge Sastre Serra ha presentat full de reclamació (reg. d’entrada 
núm.  16257,  de  2 de novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als  estudiants  als 
consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del Doctorat de 
Ciències de la Salut i el Comportament. La Comissió Electoral, un cop realitzades les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  el 
senyor Sastre Serra va fer efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat el 
dia 18 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data de la convocatòria d’eleccions –
25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda d’acceptar la 
reclamació presentada i incorporar el senyor Jorge Sastre Serra al cens corresponent 
dels estudiants als consells de departament.

Així mateix, la Comissió Electoral fa constar que el senyor Jorge Sastre Serra 
figura, com a becari, al cens electoral corresponent als professors associats, becaris i 
personal  per  al  desenvolupament  d’investigació  científica  o  tècnica  adscrit  al 
departament no inclòs a la  lletra a)  de l’article  33.1 dels  Estatuts  als consells  de 
departament.

2.  La  senyora  Antònia  Mestre  Alfaro  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada  núm.  16256,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Tecnologia  i  Qualitat  dels  Aliments.  La  Comissió  Electoral,  un  cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta  que  la  senyora  Mestre  Alfaro  no  ha  fet  efectiu  el  pagament  de  la 
matrícula del doctorat indicat. És per això que la Comissió Electoral acorda de no 
acceptar la reclamació presentada.

Així mateix, la Comissió Electoral fa constar que la senyora Antònia Mestre 
Alfaro figura, com a becària, al cens electoral corresponent als professors associats, 



becaris i personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit 
al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de 
departament.

3. El senyor Miquel Sbert Roig ha presentat full de reclamació (reg. d’entrada 
núm.  16255,  de  2 de novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als  estudiants  als 
consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del Doctorat de 
Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les  comprovacions 
pertinents amb el Centre d’Estudis Postgrau, s’assabenta que el senyor Sbert Roig no 
ha fet efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat. És per això que la 
Comissió Electoral acorda de no acceptar la reclamació presentada.

4. La senyora Gabriela Capllonch Amer ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16254,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  la 
senyora Capllonch Amer va fer  efectiu  el  pagament  de la  matrícula  del  doctorat 
indicat el dia 18 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data de la convocatòria 
d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda 
d’acceptar la reclamació presentada i incorporar la senyora Gabriela Capllonch Amer 
al cens corresponent dels estudiants als consells de departament.

Així  mateix,  la  Comissió  Electoral  fa  constar  que  la  senyora  Gabriela 
Capllonch Amer figura, com a becària, al cens electoral corresponent als professors 
associats,  becaris  i  personal  per  al  desenvolupament  d’investigació  científica  o 
tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als 
consells de departament.

5. La senyora Mercedes Nadal Serrano ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16253,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  la 
senyora Nadal Serrano va fer efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat 
el dia 19 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data de la convocatòria d’eleccions 
–25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda d’acceptar la 
reclamació  presentada  i  incorporar  la  senyora  Mercedes  Nadal  Serrano  al  cens 
corresponent dels estudiants als consells de departament.

Així mateix, la Comissió Electoral fa constar que la senyora Mercedes Nadal 
Serrano figura, com a becària, al cens electoral corresponent als professors associats, 
becaris i personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit 
al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de 
departament.

6. La senyora Maria Elena Estrany Martorell ha presentat full de reclamació 
(reg. d’entrada núm. 16252, de 2 de novembre) al cens electoral corresponent als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Programa  de  Doctorat  de  Biologia  Fonamental.  La  Comissió  Electoral,  un  cop 
realitzades les comprovacions pertinents amb el cercador de la pàgina d’eleccions, 
s’assabenta  que  la  senyora  Estrany  Martorell  figura  al  cens.  És  per  això  que  la 
Comissió Electoral acorda de no acceptar la reclamació presentada.

7. La senyora Emília Amengual Cladera ha presentat full de reclamació (reg. 



d’entrada  núm.  16251,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Programa  de  Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta  que  la  senyora  Amengual  Cladera  va  fer  efectiu  el  pagament  de  la 
matrícula del doctorat indicat el dia 17 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data 
de la convocatòria d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió 
Electoral acorda d’acceptar la reclamació presentada i incorporar la senyora Emília 
Amengual Cladera al cens corresponent dels estudiants als consells de departament.

8. La senyora Maria del Mar Bibiloni Esteva ha presentat full de reclamació 
(reg. d’entrada núm. 16272, de 2 de novembre) al cens electoral corresponent als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  la 
senyora  Bibiloni  Esteva  va  fer  efectiu  el  pagament  de  la  matrícula  del  doctorat 
indicat el dia 15 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data de la convocatòria 
d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda 
d’acceptar la reclamació presentada i incorporar la senyora Maria del Mar Bibiloni 
Esteva al cens corresponent dels estudiants als consells de departament.

Així mateix, la Comissió Electoral fa constar que la senyora Maria del Mar 
Bibiloni Esteva figura, com a becària, al cens electoral corresponent als professors 
associats,  becaris  i  personal  per  al  desenvolupament  d’investigació  científica  o 
tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als 
consells de departament.

9. La senyora Asli Emine Ozen ha presentat full de reclamació (reg. d’entrada 
núm.  16271,  de  2 de novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als  estudiants  als 
consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del Doctorat de 
Tecnologia i Qualitat dels Aliments. La Comissió Electoral, un cop realitzades les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  la 
senyora Ozen va fer efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat el dia 29 
de  juliol  de  2011,  per  tant,  abans  de  la  data  de  la  convocatòria  d’eleccions  –25 
d’octubre  de  2011.  És  per  això  que  la  Comissió  Electoral  acorda  d’acceptar  la 
reclamació presentada i incorporar la senyora Asli Emine Ozen al cens corresponent 
dels estudiants als consells de departament.

10. El senyor Josep Lluís Coll Villalonga ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16270,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  el 
senyor Coll Villalonga va fer efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat 
el  dia  2  de  novembre  de  2011,  per  tant,  després  de  la  data  de  la  convocatòria 
d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda de 
no acceptar la reclamació presentada.

11.  El  senyor  Rogelio  Salas  García  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada  núm.  16269,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat  de  Nutrició  Humana.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau,  s’assabenta  que  el 



senyor Salas García va fer efectiu el pagament de la matrícula del doctorat indicat el 
dia  2  de  novembre  de  2011,  per  tant,  després  de  la  data  de  la  convocatòria 
d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda de 
no acceptar la reclamació presentada.

12.  La  senyora  Emma Argelich Trigo ha  presentat  full  de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16268,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta que la senyora Argelich Trigo va fer efectiu el pagament de la matrícula 
del màster indicat el dia 1 de novembre de 2011, per tant, després de la data de la 
convocatòria  d’eleccions  –25  d’octubre  de  2011.  És  per  això  que  la  Comissió 
Electoral acorda de no acceptar la reclamació presentada.

13.  La  senyora  María  Satué  Sahún  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada  núm.  16265,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Programa de Doctorat de Ciències Biosociosanitàries. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta  que  la  senyora  Maria  Satué  Sahún va  fer  efectiu  el  pagament  de  la 
matrícula del doctorat indicat el dia 19 d’octubre de 2011, per tant, abans de la data 
de la convocatòria d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió 
Electoral acorda d’acceptar la reclamació presentada i incorporar la senyora Maria 
Satué Sahún al cens corresponent dels estudiants als consells de departament.

14.  El  senyor  Manuel  Gómez  Florit  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada  núm.  16264,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Programa de Doctorat de Ciències Biosociosanitàries. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta que el  senyor Manuel Gómez Florit  va fer  efectiu el  pagament de la 
matrícula del doctorat indicat el dia 25 d’octubre de 2011, per tant, el mateix dia que 
la data de convocatòria d’eleccions. És per això que la Comissió Electoral acorda 
d’acceptar la reclamació presentada i incorporar el senyor Manuel Gómez Florit al 
cens corresponent dels estudiants als consells de departament.

15. La senyora Marina Rubert Femenías ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16258,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Programa de Doctorat de Ciències Biosociosanitàries. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents  amb  el  Centre  d’Estudis  Postgrau, 
s’assabenta  que  la  senyora  Rubert  Femenias  va  fer  efectiu  el  pagament  de  la 
matrícula del doctorat indicat el dia 27 d’octubre de 2011, per tant, després de la data 
de la convocatòria d’eleccions –25 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió 
Electoral acorda de no acceptar la reclamació presentada.

16. La senyora Valeria Soledad Eim Iznardo ha presentat full de reclamació 
(reg. d’entrada núm. 16296, de 3 de novembre) al cens electoral corresponent als 
estudiants als consells de departament, ja que no figura al cens com a estudiant del 
Doctorat de Ciències i Tecnologia Química. La Comissió Electoral, a la vista que la 
sol·licitud s’ha presentat fora del termini establert per la convocatòria i el calendari 
electoral pertinents (segons el quals les reclamacions s’havien de presentar entre els 



dies  27  d’octubre  i  2  de  novembre  de  2011),  la  considera  extemporània  i  no 
l’accepta.

Segon.  Aprovar,  un  cop  introduïdes  les  incorporacions  indicades,  el  cens 
definitiu  corresponent a les eleccions de representants dels estudiants als consells de 
departament.

Tercer.  Fer  públic  a  la  pàgina  web  de  la  Universitat,  d’acord  amb  les 
previsions del calendari electoral esmentat, el cens definitiu el dia 7 de novembre de 
2011.

De conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i 
els  Estatuts  de  la  UIB,  es  pot  interposar  recurs  davant  la  Rectora  contra  les 
resolucions  i  els  actes  de  la  Comissió  Electoral.  Aquest  recurs  exhaureix  la  via 
administrativa.

Ho  faig  publicar  perquè  se'n  prengui  coneixement  i  tingui  els  efectes  que 
corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2011

El Secretari General,

Antoni Gili


