
 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD de la Comissió Electoral del dia 

29 de novembre de 2012 pel qual es fa 

públic el procediment per resoldre els 

empats produïts a les eleccions de 

representants del grup C) (estudiants) 

elegits per al Claustre de la Universitat i 

de representants dels estudiants per 

estudis elegits per al Consell d’Estudiants 

de la Universitat. 

 

El dia d’avui han tingut lloc les eleccions de representants dels estudiants (grup 

C) elegits per al Claustre de la Universitat i dels estudiants per estudis elegits per al 

Consell d’Estudiants de la Universitat i, una vegada realitzat l’escrutini, s’ha detectat 

que s’han produït els empats següents: 

 

a) Eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la 

Universitat: 

1. A la circumscripció d’Economia (llicenciatura + grau), empat a 30 vots entre 

el senyor Alejandro Rivas Ortiz i Andrés Salom Ferrer (JEIB) per al segon lloc de 

representant titular. 

2. A la circumscripció de Màsters universitaris, empat a 2 vots entre el senyor 

Khesus Alpisar Zhuravlev (JEIB), la senyora Margalida Palmer Riera (IDEES) i el 

senyor Raúl Lópes García per al segon lloc de representant titular. 

 

b) Eleccions de representats dels estudiants per estudis al Consell 

d’Estudiants: 

1. A la circumscripció d’Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat), empat 

a 4 vots entre els senyor Alberto Ortiz Guerrero (JEIB) i la senyora Margalida Palmer 

Riera (IDEES) per al primer lloc de representant suplent. 

 

En conseqüència, la Comissió Electoral, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les 

competències que li atribueix l’article 9.f) 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 i d’acord amb les previsions de l’article 34.1.e) 

d’aquesta mateixa normativa electoral («Si l’empat es produeix entre estudiants o en 

qualsevol altre supòsit, l’empat es resoldrà mitjançant un sorteig»), ha acordat que el 

proper dia 4 de desembre, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en 

segona, a les dependències de Secretaria General tindrà lloc el sorteig pertinent. 

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, 



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, 29 de novembre de 2012 

 

El Secretari General, 

 

 

 

 

Antoni Gili 

 

 

 

 

 


