
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  professors  associats,  
dels  becaris  i  del  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  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 3 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  professors  associats,  dels  becaris  i  del  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 en el sentit 
següent:

1. La senyora Catalina Irene Ramis Cirer ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada núm. 15961, de 27 d’octubre) al cens electoral corresponent a les eleccions 
de  representants  dels  professors  associats,  dels  becaris  i  del  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, en el sentit 
següent: manifesta que recentment ha estat contractada com a professora associada 
de la UIB. La Comissió Electoral, un cop realitzades les comprovacions pertinents 
amb el  Servei  de Recursos  Humans,  s’assabenta que la  senyora Ramis Cirer fou 
contracta com a professora associada del Departament de Ciències de la Terra en 
data 11 d’octubre de 2011. És per això que la Comissió Electoral acorda d’acceptar 
la reclamació presentada i incorporar la senyora Catalina Irene Ramis Cirer al cens 
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 Margalida Rosa Ramis Escudero ha presentat full de reclamació 



(reg. d’entrada núm. 16227, de 2 de novembre) al cens electoral corresponent a les 
eleccions de representants dels professors associats, dels becaris i del 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, ja que no 
apareix  al  cens  electoral  com  a  becària  FPU.  La  Comissió  Electoral,  un  cop 
realitzades les comprovacions pertinents, s’assabenta que la senyora Ramis Escudero 
apareix a la relació provisional de candidats per a beques de formació del professorat 
universitari, corresponent a la convocatòria publicada per l’Ordre EDU/61/2011, de 
20 gener. És per això que la Comissió Electoral acorda de no acceptar la reclamació 
presentada atesa la provisionalitat de la relació en què apareix.

3. La senyora Rocío Zamanillo Campos ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada núm. 16229) al cens electoral de representants dels professors associats, 
dels becaris i del 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,  en  el  sentit  següent:  manifesta  que  té  una  beca 
d’investigació de l’Institut Danone per desenvolupar la seva tasca al Departament de 
Biologia  Fonamental  i  Ciències de la Salut.  La Comissió Electoral  no accepta  la 
reclamació presentada perquè a la convocatòria queden establerts ben clarament els 
organismes dels quals es pot ser becari per poder ser elector i elegible, i en el cas que 
ens  ocupa  la  beca  és  de  l’Institut  Danone  –institució  no  inclosa  en  la  relació 
esmentada. 

4.  La  senyora  Estefanía  García  Ruiz  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada núm. 16230, de 2 de novembre) al  cens electoral  de representants  dels 
professors  associats,  dels  becaris  i  del  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, ja que gaudeix d’una beca 
Santander  Iberoamérica.  La  Comissió  Electoral,  un  cop  realitzades  les 
comprovacions  pertinents,  s’assabenta que  la  senyora  García  Ruiz  gaudeix  d’una 
beca Santander Iberoamérica, per la qual cosa té la condició de becari anàleg, a què 
fa referència el sisè apartat de l’annex 3 de la convocatòria d’eleccions. És per això 
que la Comissió Electoral acorda d’acceptar la reclamació presentada i incorporar la 
senyora  Estefanía  García  Ruiz  al  cens  corresponent  als  professors  associats,  dels 
becaris  i  del  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.

De totes  formes,  la  Comissió  Electoral  fa  constar  que  la  senyora  Estefanía 
García Ruiz figura al cens electoral de representants dels estudiants als consells de 
departament com a alumna de postgrau, concretament com a estudiant del Doctorat 
de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.

5. La senyora Bàrbara Reynés Miralles ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada  núm.  16232,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
professors  associats,  dels  becaris  i  del  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, en el sentit següent: manifesta 
que  és  «becària,  beca  de  col·laboració  número  021/2011.  Amb  càrreg  al 
projecte/conveni/contracte.  Investigació  dirigida  al  desenvolupament  de  la  nova 
generació d’aliments per el control del pes i prevenció de l’obesitat». La Comissió 
Electoral,  un  cop  realitzades  les  comprovacions  pertinents,  s’assabenta  que  la 



senyora Reynés Miralles gaudeix d’una beca de col·laboració des de l’1 de maig fins 
al 31 de desembre de 2011, la qual no té una durada mínima d’un any, que, tal com 
especifica la convocatòria d’eleccions, és un dels requisits exigits per poder tenir la 
condició d’elector i elegible i estar inclòs en el cens electoral. Per tant, no s’accepta 
la reclamació presentada.

6. La senyora Sarah Laraichi ha presentat full de reclamació (reg. d’entrada 
núm.  16233,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als  professors 
associats, dels becaris i del 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, ja que manifesta que és becària del programa Averroes 
des del 14 d’abril de 2010 fins al 15 de gener de 2012. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades les comprovacions pertinents amb el Servei de Relacions Internacionals 
s’assabenta que la senyora Laraichi és becària del programa Averrores fins al proper 
13 de gener de 2012. És per això que la Comissió Electoral acorda d’acceptar la 
reclamació presentada i incorporar la senyora Sarah Laraichi al cens corresponent als 
professors  associats,  dels  becaris  i  del  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.

7. El senyor Xavier Capó Fiol ha presentat full de reclamació (reg. d’entrada 
núm.  16246,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als  professors 
associats, dels becaris i del 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, ja que no figura al cens. La Comissió Electoral, un cop 
realitzades  les  comprovacions  pertinents,  s’assabenta  que  el  senyor  Capó Fiol  és 
integrant  del  personal  d’administració  i  serveis.  És  per  això  que  la  Comissió 
Electoral acorda de no acceptar la reclamació presentada perquè no s’han convocat 
eleccions del PAS als consells de departament, ja que l’integrant del PAS que dóna 
suport al departament és qui en forma part (sense necessitat de fer cap elecció), com 
a membre nat.

8. El senyor Daniel Gabriel Pons Miró ha presentat full de reclamació (reg. 
d’entrada núm. 16247) al cens electoral corresponent als professors associats, dels 
becaris  i  del  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, ja que manifesta que és becari i  alumne de doctorat.  La 
Comissió Electoral, un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’assabenta que 
la data d’inici de la beca del senyor Pons Miró és el dia 1 de novembre de 2011. Per 
tant,  la  Comissió  Electoral  no  accepta  la  reclamació  presentada  perquè,  tant  la 
normativa electoral com el quart apartat de l’annex 3 de la convocatòria d’eleccions, 
estableixen clarament que els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu 
s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions (és a dir,  el dia 25 
d’octubre de 2011).

9.  El  senyor  Miquel  Martorell  Pons  ha  presentat  full  de  reclamació  (reg. 
d’entrada  núm.  16248,  de  2  de  novembre)  al  cens  electoral  corresponent  als 
professors  associats,  dels  becaris  i  del  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, ja que no figura al cens. La 
Comissió Electoral, un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’assabenta que 
el senyor Martorell Pons és integrant del personal d’administració i serveis. És per 



això  que  la  Comissió  Electoral  acorda  de  no  acceptar  la  reclamació  presentada 
perquè no s’han convocat  eleccions  del  PAS als  consells  de departament,  ja que 
l’integrant  del  PAS que dóna suport  al  departament  és  qui  en  forma  part  (sense 
necessitat de fer cap elecció), com a membre nat.

Segon.  Aprovar,  un  cop  introduïdes  les  incorporacions  indicades,  el  cens 
definitiu  corresponent a les eleccions de representants dels professors associats, dels 
becaris  i  del  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.

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


